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Розробники: -

Шармазанова Олена Петрівна - гарант освітньої програми, керівник
проектної групи, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри
променевої діагностики;
Вороньжев Ігор Олександрович - член проектної групи, доктор медичних
наук, професор, завідувач кафедри рентгенології та дитячої рентгенології;
Абдуллаєв Різван Ягуб огли - член проектної групи, доктор медичних
наук, професор, завідувач кафедри ультразвукової діагностики;
Ткач Юрій Іванович - член проектної групи, доктор медичних наук,
професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики;
Освітньо-наукова програма підготовки фахівців третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 224 «Технології медичної
діагностики та лікування» розроблена відповідно до Закону України «Про вищу
освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-УП, Постанов Кабінету Міністрів України від
23.11.2011 р. «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від
30.12.2015 р. № 1187, «Про затвердження Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності закладів освіти» від 20.12.2015 р., «Про затвердження
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».
Освітньо-наукова програма визначає передумови доступу до навчання,
орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для
здобуття освітньо-наукового ступеню доктора філософії, перелік загальних та
спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст
підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та
вимоги до контролю якості вищої освіти.
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2.

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

підготовки доктора філософи в галузі охорони здоров’я зі спеціальності
224 «Технології медичної діагностики та лікування»
Складові
Повна назва закладу
вищої освіти

Опис освітньої програми
1 - Загальна інформація
Харківська медична академія післядипломної освіти

Повна назва
кваліфікації мовою
оригіналу

Доктор філософії в галузі охорони здоров’я

Офіційна назва
освітньої програми
Тип диплому та обсяг
освітньої програми

Технології медичної діагностики та лікування

Наявність
акредитації
Цикл/рівень

Відсутня

Передумови

Без обмежень доступу до навчання
Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Харківської медичної академії післядипломної освіти»,
затвердженими Вченою радою.
Українська, англійська (окремі дисципліни).
Галузь знань - основна предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених спеціальностей, за
якими здійснюється професійна підготовка (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Мова(и) викладання
Основні поняття та їх
визначення

Одиничний диплом
Обсяг освітньої програми: 42 кредити ЄКТС

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти/восьмий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) - система трансферу і накопичення
кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання,
підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої
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освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного
для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС (частина перша статті 1
Закону України «Про вищу освіту»).

Кваліфікація - офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли уповноважена установа
(компетентний орган) встановила, що особа досягла компетентностей (результатів навчання) за заданими
стандартами (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).
Кваліфікаційна робота — це навчально-наукова робота, яка може передбачатись на завершальному етапі
здобуття певного рівня вищої освіти для встановлення відповідності набутих здобувачами результатів навчання
(компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти. Форми кваліфікаційної роботи включають (не обмежуючись
зазначеним): дипломну роботу, дисертаційне дослідження, публічну демонстрацію (захист), сукупність наукових
статей, комбінацію різних форм вище зазначеного тощо.
Кваліфікаційний рівень - структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій, що визначається певною
сукупністю компетентностей, які є типовими для кваліфікацій даного рівня.
Компетентність - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення,
професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи
успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні
вищої освіти (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»):
Інтегральна компетентність - узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який виражає основні
компетентністні характеристики рівня щодо навчання та/або професійної діяльності (пункт третій Національної
рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341).
Загальні компетентності - універсальні компетентності, що не залежать від предметної області, але важливі
для успішної подальшої професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його
особистісного розвитку.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності - компетентності, що залежать від предметної області, та є
важливими для успішної професійної діяльності за певною спеціальністю.
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Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - кредит ЄКТС) - одиниця
вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених
(очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного
навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС (частина перша статті 1
Закону України «Про вищу освіту»).
Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма - система освітніх компонентів на
відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть
розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення,
кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання
(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти (частина перша статті 1
Закону України «Про вищу освіту»).
Результати навчання - сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі
навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно
оцінити та виміряти (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).
Спеціалізація - складова спеціальності, що визначається вищим навчальним закладом та передбачає
профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та
післядипломної освіти (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).
Спеціальність - складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка (частина перша статті 1
Закону України «Про вищу освіту».
2 - Мета освітньої програми
Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі медицини, здатних розв’язувати комплексні проблеми, проводити
оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність.
3 - Характеристика освітньої програми
Рівень вищої освіти
Ступінь вищої освіти
Предметна область
(галузь знань,
спеціальність)

Третій (освітньо-науковий) рівень
Доктор філософії
Галузь знань - 22 «Охорона здоров’я»
Спеціальність - 224 «Технології медичної діагностики та лікування»
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Форми навчання
Освітня кваліфікація
Кваліфікація в
дипломі
Орієнтація освітньої
програми
Основний фокус
освітньої програми та
спеціалізації
Опис предметної
області

Академічні права
випускників
Обсяг програми у
кредитах ЄКТС

Очна, заочна
Доктор філософії у галузі охорони здоров’я за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування»
Доктор філософії у галузі охорони здоров’я за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування»
Дослідницька
Наукові дослідження в галузі технологій медичної діагностики та лікування за спеціалізаціями: радіологія,
рентгенологія, ультразвукова діагностика, клінічна лабораторна діагностика.
О б’єкт вивчення та діяльності: Етика, методологія, методи наукового дослідження, актуальні проблеми
медичної науки.
Цілі навчання: Здобуття знань, навичок та вмінь, достатніх для виконання оригінального наукового
дослідження, отримання нових фактів та їх впровадження у практичну медицину та інші сфери життя.
Теоретичний зміст предметної області: Етика і методологія наукового дослідження; сучасні методи
наукового дослідження у медицині та суміжних спеціальностях відповідно до напрямку наукового проекту;
поглиблене вивчення спеціальності за напрямком наукового дослідження; розвиток мовних компетенцій та
комунікаційних навичок, засвоєння технології презентації результатів наукового дослідження та інших
компетенцій
Методи, методики та технології: Освітня підготовка аспірантів ґрунтується на використанні лекцій,
практичних занять, семінарів, тренінгів із застосуванням дистанційних форм навчання.
Під час освітньої підготовки аспірант має оволодіти технологією інформаційного пошуку, комунікацій,
презентацій результатів дослідження, написання дисертації тощо.
Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вищ ої освіти
вчиться застосовувати і використовувати): Сучасне обладнання відповідно до наукових методів, оволодіння
якими передбачене під час наукового дослідження
Після отримання наукового ступеня доктора філософії випускник має право на здобуття наукового ступеня
доктора наук та присудження відповідних наукових ступенів та вчених звань.
Програма підготовки докторів філософії розрахована на 4 роки і включає освітню та наукову складові.
Наукова складова програми підготовки докторів філософії передбачає проведення власного наукового
дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді
дисертації.
Обсяг освітньої складової програми складає 42 кредити ЄКТС на базі попередньо здобутого ступеня магістра.
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Обсяг освітньої складової програми може бути збільшений до 60 кредитів - за умов виконання
мультидисциплінарного дослідження - за узгодженням з науковим керівником та керівником підрозділу.
Програма включає обов’язкові та елективні навчальні дисципліни.
Обсяг елективних курсів складає не менше 25%.
До обсягу освітньої підготовки можуть зараховуватися кредити, отримані кандидатом при вивченні навчальних
курсів відповідного освітнього рівню в інших університетах країни та за кордоном, у тому числі он-лайн (за
наявності відповідного сертифікату світового взірця).
4 - Здатність випускників освітньої програми до працевлаштування та подальшого навчання
Здатність до
Фахівець може займати первинні посади (за ДК 003:2010):
2310.1 Доцент,
працевлаштування
2359.1 Науковий співробітник, науковий співробітник-консультант
Здобування наукового ступеня доктора наук на науковому рівні вищої освіти, участь у постдокторських
Подальше навчання
програмах.
5 - Викладання та оцінювання
Викладання та
Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для продукування нових ідей,
навчання
розв’язання комплексних проблем у професійній галузі.
Оволодіння методологією наукової роботи, навичками презентації її результатів рідною й іноземною мовами.
Проведення самостійного наукового дослідження з використанням ресурсної бази університету та партнерів.
Індивідуальне наукове керівництво, підтримка і консультування науковим керівником.
Отримання навичок науково-педагогічної роботи у вищій школі.
Оцінювання
Проміжний контроль у формі річного звіту відповідно до індивідуального плану.
Апробація результатів досліджень на наукових конференціях.
Публікація результатів досліджень у фахових наукових виданнях (не менше однієї у виданні, що входять до
наукометричної бази Scopus або іншої міжнародної бази, визначеної Науково-методичною радою МОН України).
Мультмедійна презентація результатів дисертаційного дослідження на науковому семінарі.
Публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді.
6 - Програмні компетентності
Інтегральна
компетентність

Загальні

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної медичної діяльності, проводити оригінальне
наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні здоров’я на основі
глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або
професійної практики
ЗК1. Здатність до підвищення професійної кваліфікації.
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компетентності

Спеціальні (фахові)
компетентності

ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК3. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, генерувати ідеї.
ЗК4. Здатність розробляти та управляти проектами.
ЗК5. Здатність до спілкування у професійному середовищі та з представниками інших професій у національному
та міжнародному контексті.
ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт.
СК1.Здатність до розуміння предметної області за обраним науковим напрямом та освітньою діяльністю.
СК2.Здатність виявляти потребу в додаткових знаннях у сфері медицини та за напрямком наукових досліджень,
генерувати наукові гіпотези.
СК3.Здатність формулювати дослідницьке питання, розробляти проект наукового дослідження.
СК4.Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження відповідно до цілей та завдань наукового проекту.
СК5.Володіння сучасними методами наукового дослідження.
СК6.Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їх коректний аналіз та узагальнення.
СК7.Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в науку, освіту та інші сектори суспільства.
СК8.Здатність представлення результатів наукових досліджень в усній і письмовій мові відповідно до
національних та міжнародних стандартів.
СК9.Здатність до організації та реалізації педагогічної діяльності.
СК10.Здатність до лідерства, керування колективом.
СК11. Дотримання етики та академічної доброчесності.
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Матриця компетентностей
Класифікація
компетентності за НРК

Знання

Уміння

К омунікація

А втоном ність та
відповідальність

Інтегральна компетентність
Здатність р озв’язувати комплексні проблем и в галузі проф есій н ої м едичної діяльності, проводити оригінальне наукове дослідж ен н я та здійсню вати
дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охорон і здор ов ’я на основі глибокого переосм ислення наявних та створення нових ц ілісних теоретичних
або практичних знань та/або п роф есійної практики.

Загальні компетентності
1. Здатність до
підвищ ення проф есійної
кваліфікації

2. Здатність д о пош уку,
оброблення та аналізу
інформації, з різних
дж ерел

Знати:
• Закономірності когнітивних
процесів
• Стратегію освіти протягом
життя
• М етоди продуктивного
навчання
• Теорія ціннісних орієнтацій
та мотивації особи стості
• Основи риторики
• Основи тайм -м енедж м енту

Вміти:
• Оперувати філософськими
категоріями та доктринами
• Використовувати м етоди
самонавчання
• О ціню вати
рівень
мотивації
• П остійно вдосконалювати
свій освітній та загально
культурний рівень

Визначати ціннісні орієнтації
та
мотиваційний
рівень
особи стості,
Здатність д о самонавчання та
сам ореалізації
Здатність
до
ефективної
організації власного часу

Ф ормування систем ного
наукового світогляду та
загального
культурного
кругозору
Розвиток
когнітивних
можливостей.
Здатність
до
самонавчання
та
сам ореалізації

Знати:

Вміти:
•
Використовувати сучасні
інформ аційні технології для
пош уку та оробки інформ ації
•
П роводити інформаційний
пош ук
•
Аналізувати та адекватно

Використовувати
інформ аційні
та
комунікаційні техн ології для
пош уку
та
обробки
інформ ації
В ести
ди скусію
в сфері
аналіз
інформативності
наукових даних

Здатність до повного та
різностороннього пош уку
інформації,
Відповідальність
за
адекватну
оцінку
та
трактування отриманих у
результаті пош уку даних.

• О снови бібліографічного
пош уку
• П ерелік наукометричних
баз та їх значущ ість
• П ровідні інформаційні
р есурси для пош уку
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інформації
• Сучасні інформаційні
технології

трактувати дані з інш омовних
дж ерел інформ ації

3. Здатність виявляти,
ставити та вирішувати
проблеми, генерувати
ідеї.

Знати:
Закономірності розвитку
науки
Етапи та закономірності
когнітивного процесу
Етапи дослідницького процесу
Основи та ум ови креативності

Вміти:
Аналізувати дані, отримані з
інф орм аційних дж ерел

К омунікації з науковими
керівниками, колегами та
партнерами під час
обговорення проблем,
пош уку шляхів їх вирішення

Здатність д о сам остійного
та незалеж ного мислення,
формулювання ідей та
продукування гіпотез.

4. Здатність розробляти
та управляти проектами

Знати:
• С истеми освітніх та
наукових грантів на
національному та
м іж народном у рівні
• У м ови участі та
технологію підготовки заявки
на грант
• Т ехн ологію розробки
проекту

Вміти:
• П роводити пош ук
грантових програм
• П ідготувати проект
відповідно д о форми заявки
• П ідготувати заявку до
участі у конкурсі на
отримання фінансової
підтримки

П ош ук партнерів для
формування консорціум у.
Володіння терм інологією ,
використання письмових
м овних компетенцій рідною
та ін озем ною м овою для
обґрунтування проекту та
оформлення заявки на грант

Самостійний пошук,
систематизація даних,
відповідальне ставлення
до розробки проекту.

5. Здатність до
спілкування у
п роф есійном у
середовищ і та з
представниками інш их
п роф есій у
національному та
м іж народном у контексті.

Знати:
• особливості
сприйняття
різн и х цільових аудиторій;
• основи
м енедж м енту
конфліктів
•
основи риторики та
теорії аргументації
•
П р оф есійну лексику та
терм інологію відповідно до
спеціальності та спеціалізації
(напрямку підготовки)
•
Інозем ну м ову на рівні

Вміти:
•
представляти
наукові
результати
рідн ою
та
англійською мовами в усн ій та
письмовій формах;

Здійснення
наукової
комунікації,
м іж народного
співробітництва,
відстою вання
власних
наукових поглядів
Володіння вербальними та
невербальними
навичками
спілкування.
В заєм одія в колективі для
виконання завдань

П остійне вдосконалення
ін озем ної
мовної
культури
Пош ирення
наукових
досягнень та ідей

•
вести
комунікації
з
різними
цільовими
аудиторіями
•
виконувати різні соціальні
ролі,
•
володіти
культурою
мовлення,
методам и
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6. Здатність оціню вати
та забезпечувати якість
виконаних робіт

не нижче В 2
•
розм овні штампи
ділового етикету й м овної
поведінки;

аргументації

Знати:
• стандарти якості
• критерії оцінки якості
• форми і м етоди оцінки
результатів освітньої та
наукової діяльності

Вміти:
• проводити моніторинг
освітнього та наукового
процесу,
• застосовувати ефективні
м етоди оцінки когнітивної
сф ери
• розробляти пропозиції щ одо
його удосконалення

В заєм одія, співробітництво з
колегами та керівництвом,
студентам и

Покращення результатів
власної діяльності і
результатів діяльності
інш их
Індивідуальна
відповідальність за
результати виконання
завдань
Д оброчесність, довіра та
відповідальність за власні
дії.

Спеціальні (фахові) компетенції
1.Здатність д о розум іння
предм етної

області

обраним

за

науковим

напрямом та освітньою
діяльністю

2.Здатність виявляти
потребу в додаткових
знаннях у сф ері
м едицини та за

Знати:
• Зм іст
дисципліни
(за
спеціалізацією ) відповідно до
майбутньої
проф есійної
діяльності
• Ключові
концепції
за
напрямом
наукового
дослідж ення
• П ріоритетні
напрямки
розвитку науки та м едицини

Вміти:
• А налізувати основні теорії
та концепції за напрямом
дослідж ення
• Інтерпретувати результати
дослідж ен ь
за
обраним
науковим напрямом

Ф ормулювання
власного
судж ення
та
участь
у
ди скусіях щ одо основного
зм істу,
м етодів,
новітніх
досягнень
за
напрямом
наукового дослідж ення

Безперервне
самонавчання
самовдосконалення.

Знати:
• Інформаційні
ресурси

Вміти:
• П роводити
критичний
аналіз
сучасн ої
наукової
літератури
• Адекватно
оціню вати

Використання
інф орм аційних ресурсів для
отримання інформ ації
К омунікації та ди скусії з
фахівцями в певній галузі

Використовувати сучасні
інформаційні
технології
для
проведення
наукового пош уку
Володіння м етодологією

• Сутність
процесу

світові

дослідницького

і
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напрямком наукових
дослідж ен ь, генерувати
наукові гіпотези

3.Здатність
формулю вати
дослідницьке питання,
розробляти проект
наукового дослідж ення

4.Здатність обирати
м етоди та критерії
оцінки (кінцеві точки)
дослідж ен н я відповідно
до цілей та завдань
наукового проекту.

5.В олодіння

сучасними

м етодам и

наукового

дослідж ення

• Сучасні
досягнення
за
напрямком
наукового
дослідж ення
• Н овітні
м етоди
дослідж ення,
їх
інформативність,
специфічність та чутлівість

досягнення та обм еж ення
дослідж ен ь
за
обраним
науковим напрямом
• Визначати
ступінь
вирішення
проблем
та
потреби сучасної науки та
м едицини

наукової діяльності

наукового
дослідж ення
для
коректного
формулювання гіпотез та
дослідницьких питань

Знати:
• М етодологію наукових
дослідж ень
• П ринципи генерування
статистичних та наукових
гіпотез
• Т ехнологію формулювання
дослідницького питання
• В и ди систематичних
помилок, сп о со б и їх
запобігання

Вміти:
• Ф ормулю вати дослідницьке
питання та гіпотези
• Визначати дизайн
дослідж ення
• Розробляти план
дослідж ення
• Оцінювати вплив факторів,
щ о вміш уються
• П ередбачувати систем ні
помилки

Аргументація
та
доказ
переваг
розробленого
проекту
В едення ди скусій щ одо мети
та завдань наукового проекту
Використовувати знання та
вміння з м етодології
наукових дослідж ен ь для
пош уку партнерів

Ініціативність,
сам остійність,
відповідальність,
Запобігання
систематичних помилок
при виконанні наукового
дослідж ення

Знати:
• Сучасні м етоди
дослідж ення
• Біомаркери різн и х процесів
та станів, їх інформативність
• Інформативні критерії
оцінки процесів, функцій,
явищ

Вміти:
•О бирати м етоди
дослідж ення, адекватні для
досягнення мети та завдань
наукового проекту
•Інтерпретувати результати
різн и х м етодів дослідж ень

Аргументація переваг
обраних методів
дослідж ення
О бговорю вати
інформативність методів
дослідж ен н я з науковою
спільнотою , можливість їх
вдосконалення та
комбінування

Самостійний
адекватних
дослідж ення

Знати
• Специфічність та
чутливість різн и х м етодів
дослідж ення
• М етодики дослідж ень за

Вміти:
•Використовувати сучасні
м етоди дослідж ення
•Використовувати методики
дослідж ення

Навчатися м етодам та
методикам дослідж ення,
обм іню ватися інф орм ацією
та передавати знання
колегам.

Самостійне
виконання
наукового дослідж ення
Точність
та
відтворюваність
результатів дослідж ення

вибір
методів

12

6.Здатність
інтерпретувати
результати
дослідж ен ь,

наукових
проводити

їх коректний аналіз та
узагальнення

тематикою наукового проекту,
їх мож ливості та обм еж ення

•М одиф ікувати та
поліпш увати методики
дослідж ення

Знати:
• О снови біостатистики

Вміти:
• Обґрунтовувати
розмір
вибірки
• Ф ормулю вати статистичні
гіпотези

• М етоди
статистичного
аналізу
• П редставлення результатів
статистичної обробки даних

7.Здатність до

Знати:

впровадження нових

• Т ехнологію
інформ аційно-патентного
пош уку
• О снови авторського права
• Етапи та принципи
реєстрації авторського права
• Т ехн ологію отримання
патенту

знань (наукових даних) в
науку, освіту та інш і
сектори суспільства.

8.Здатність
представлення
результатів наукових
дослідж ен ь в усн ій і
письмовій мові
відповідно до
національних та
м іж народних стандартів

Знати:
• Т ехн ологію
презентації
дан их у виді постерів та
презентацій
• Т ехнологія
написання
статей у національні наукові
видання
• В им оги
та
технологія
написання
статті
до
м іж народного рецензованого
видання
• П ерелік
видань
що

• А декватно
використовувати
м етоди
статистичного аналізу
Вміти:
П роводити
патентно інформ аційний пошук
Реєструвати право
інтелектуальної власності
Впровадж увати наукові
досягнення у навчальний
процес

Вміти:
• Працювати в Pow er Point,
Prezi,
A dobe
Photoshop,
A dobe Reader
• П ідготувати презентацію
• П ідготувати усн у доповідь
• Н аписати
статтю
відповідно
до
вимог
наукового видання

Обґрунтування
обраних
м етодів
аналізу
та
обговорення
отриманих
даних

Відповідальність
за
проведення аналізу даних
Отримання
достовірних
та
відтворю ваних
результатів
Запобігання ш ахрайства
при обробц і даних

К омунікації та ди ск усії з
фахівцями в певній галузі
наукової діяльності
Адаптувати результати
наукових дослідж ен ь до
освітніх програм та
навчального процесу.

В ідповідальне
патентування
Регулярне
оновлення
освітніх
програм
та
зм істу навчання

А кадем ічна доброчесність
Спілкування з рецензентами

Відповідальність
за
результати
наукового
дослідж ення
Запобігання плагіату та
фальсифікаціям

та редакцією ж урналу
Аргументація,
оцінка,

здатність

критична
ведення

наукової ди скусії

13

індексую ться у Scopus, W eb
o f Science
• Стандарти
оформлення
наукових р обіт
9.Здатність

до

організації та реалізації
педагогічної діяльності

Знати:
• Стандарти вищ ої освіти за
спеціальністю
• О снови педагогіки
• Дидактичні
основи
проблем ного навчання
• К ом петентністний
п ідхід
при
проектуванні
та
реалізації
освітньої
діяльності

Вміти:
• формулю вати цілі навчання
та сп особи х досягнення
• грамотно визначати зміст
навчання та форми контролю
• застосовувати
новітні
педагогічні технології;
• м оніторувати та управляти
п роцесом навчання
• використовувати
сучасні
інформаційні техн ології для
оптимізації навчання

Володіння
основами
дидактики,
риторики,
аргументації
Застосування
м етодів
інтерактивного навчання
Д емонструвати лідерство та
управляти
процесом
навчання

Набуття
ораторської
майстерності
Лідерство.
Здатність
до
самооціню вання
та
непереривного
самовдосконалення
Відповідальність
за
ефективність навчального
процесу

Знати:
Т еорію комунікацій
М еханізм и ефективного
управління
П си хологію лідерства

Вміти
Ф ормувати ефективні
комунікації
К ерувати колективом

Здатність д о комунікацій та
керування різними групами,
вміння
надихати
та
мотивувати
студентів
та
колег

Ініціативність, Л ідерство
та здатність до
керування,
Самореалізація

Знати:
• Д ослідницьку етику
• Правові основи авторського
права

Вміти:

Д оброчесн е та відповідальне
виконання
освітньої
та
наукової діяльності,
Отримання довіри та поваги
сер ед колег та студентів

Відповідальність
за
результати діяльності
Д оброчесність, довіра та
відповідальність за власні

• Ф орми
організації
навчально-пізнавальної
діяльності
• П ринципи
студен торієнтованого навчання
• П рограм у
та
зм іст
дисципліни,
які
будуть
викладатись
10.Здатність
лідерства,

до
керування

колективом

11. Дотримання етики та
академічної
добр оч есн ості

•
С ам остійно
виконувати
освітню та наукову діяльність
•
Викладати свої погляди

дії.
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• П ринципи
запобігання
плагіату, фальсифікацій та
корупційних дій

•
Приймати власні рішення
•
Використовувати
інформ аційні техн ології для
визначення ознак плагіату

Запобігання
плагіату,
фальсифікаціям
та
корупційним діям

________________________________________________7 - Програмні результати навчання________________________________________________
РН1. Демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та загальнокультурного рівню, самореалізації
РН2. Інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх інформаційних технологій
РН3. Виявляти невирішені проблеми у предметній області, формулювати питання та визначати шляхи їх рішення
РН4. Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового дослідження
РН5.Розробляти дизайн та план наукового дослідження
РН6. Виконувати оригінальне наукове дослідження
РН7. Пояснювати принципи, специфічність та чутливість методів дослідження, інформативність обраних показників
РН8. Володіти, вдосконалювати та впроваджувати нові методи дослідження за обраним напрямом наукового проекту та освітньої діяльності
РН9.Аналізувати результати наукових досліджень, використовувати методи статистичного дослідження
РН10. Впроваджувати результати наукових досліджень у освітній процес, медичну практику та суспільство
РН11. Презентувати результати наукових досліджень у формі презентації, постерних доповідей, публікацій
РН12. Розвивати комунікації в професійному середовищі й громадській сфері
РН13. Організовувати освітній процес
РН14. Оцінювати ефективність освітнього процесу, рекомендувати шляхи його удосконалення
РН15. Організовувати роботу колективу (студентів, колег, міждисциплінарної команди)
РН16. Дотримуватися етичних принципів при роботі з пацієнтами, лабораторними тваринами
РН17. Дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність отриманих наукових результатів
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Здатність до підвищення професійної кваліфікації

+
+
+

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації, з
різних джерел

+
+

Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми,
здатність генерувати ідеї.

со
яя
я
їя
СҐ
в.
я

Здатність розробляти та управляти проектами

о

Здатність до спілкування у професійному середовищі та з
представниками інших професій у національному та
міжнародному контексті

я
оо

2
Я
о>
н
я
н

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт

+
+
+

Здатність до розуміння предметної області за обраним
науковим напрямом та освітньою діяльністю

+
+
+

Здатність виявляти потребу в додаткових знаннях у сфері
медицини та за напрямком наукових досліджень, генерувати
наукові гіпотези_________________________________________

+
+

о
2

а

О)
н
О)
а
н

Здатність формулювати дослідницьке питання, розробляти
проект наукового дослідження

а

Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження
відповідно до цілей та завдань наукового проекту
Володіння сучасними методами наукового дослідження

О
Я

а.
р’
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С
Ґ
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@
+
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Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень,
проводити їх коректний аналіз та узагальнення

Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в
науку, освіту та інші сектори суспільства

рв
о
2.
я
о
2
сяг>

сняг>
н

Здатність представлення результатів наукових досліджень в
усній і письмовій мові відповідно до національних та
міжнародних стандартів
Здатність до організації та реалізації педагогічної діяльності

Здатність до лідерства, керування колективом

Дотримання етики та академічної доброчесності

я
оо
н

о
о
н

та аналізувати
інформацію
з
використанням
новітніх
інформаційних
технологій
Виявляти
невирішені
проблеми
у
предметній
області,
формулювати
питання
та
визначати шляхи
їх рішення

++

+++

+++

+

++

Формулювати
наукові гіпотези,
мету і завдання
наукового
дослідження

+

+

+++

++

+

Розробляти
дизайн та план
наукового
дослідження
Виконувати
оригінальне
наукове
дослідження

++

++

++

+++

+++

+

+

++

+

+

Пояснювати
принципи,
специфічність та
чутливість
методів
дослідження,
інформативність
обраних

+

+++

+

+++

+++

+

++

+++

+++

+++

++
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+++
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+
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+

+

+++

+++
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показників
Володіти,
вдосконалювати
та
впроваджувати
нові
методи
дослідження за
обраним
напрямом
наукового
проекту
та
освітньої
діяльності_______
Аналізувати
результати
наукових
досліджень,
використовувати
методи
статистичного
дослідження
Впроваджувати
результати
наукових
досліджень
у
освітній процес,
медичну
практику
та
суспільство_____
Презентувати
результати
наукових
досліджень
у
формі
презентації,
постерних
доповідей,
публікацій
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Розвивати
комунікації
в
професійному
середовищі
й
громадській
сфері
Організовувати
освітній процес
Оцінювати
ефективність
освітнього
процесу,
рекомендувати
шляхи
його
удосконалення
Організовувати
роботу
колективу
(студентів,
колег,
міждисциплінар
ної команди)
Дотримуватися
етичних
принципів
при
роботі
з
пацієнтами,
лабораторними
тваринами
Дотримуватися
академічної
доброчесності,
нести
відповідальність
за достовірність
отриманих
наукових
результатів

+

+

+

+++

+

++

+++

+

+++
+++

+++

+

+++
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Специфічні
характеристики
кадрового
забезпечення
Специфічні
характеристики
матеріальнотехнічного
забезпечення

Специфічні
характеристики
інформаційнометодичного
забезпечення

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми
Розробники: 4 доктори наук, професори.
Гарант освітньої програми (керівник проектної групи): завідувач кафедри променевої діагностики, доктор
медичних наук, професор Ш армазанова О.П., має стаж науково-педагогічної роботи понад 20 років. Всі науковопедагогічні працівники мають науковий ступінь та вчене звання та підтверджений рівень наукової і професійної
активності.
Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням
відповідає потребі.
Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць у гуртожитках відповідає вимогам.
Наукові дослідження проводяться у Центральній науково-дослідній лабораторії ХМАПО, мікробіологічній
лабораторії кафедри клінічної імунології та мікробіології, лабораторії кафедри клінічної лабораторної діагностики
та ін.
В ХМАПО проведенні навчального процесу в академії використовується 64 комп'ютерні класи. Всього у
навчальному процесі задіяні 493 комп'ютери та 198 ноутбуків. Різні види навчальної роботи проводяться також на
окремих комп’ютерах, якими оснащені всі кафедри академії. Для більш ефективного використання комп'ютерів,
згідно з посиленням вимог до якості навчальних програм, проводиться модернізація наявного парку ЕОМ.
Користування Інтернет-мережею безлімітне.
Фонд бібліотеки на налічує 302475 примірників, який містить навчальну, довідкову, наукову, методичну
літературу. Навчальної літератури - 58430 примірники, наукової літератури - 90223 примірники, фахових
періодичних видань - 52131 примірників (155 назв). Періодичних видань на 2016 рік передплачено 106 назв.
Враховуючи специфіку закладів післядипломної освіти, всі питання, пов’язані з комплектуванням фонду
бібліотеки, вирішуються в комплексі та в тісному контакті з завідувачами та викладачами кафедр, які постійно
перебувають в курсі відповідності ресурсів бібліотеки навчальним програмам. Розпочато роботу з
комплектування бібліотечного фонду в електронному вигляді. На сьогодні електронних ресурсів близько 1,5
тис. прим. Продовжується робота з обробки та внесення їх до електронного каталогу. Частина електронних
ресурсів знаходиться на кафедрах та навчально-методичному кабінеті академії. Бібліотека обслуговує різні
категорії користувачів: професорсько-викладацький склад, аспірантів та клінічних ординаторів, магістрів,
інтернів, учнів коледжу. Останнім часом велика увага приділяється комплексній автоматизації бібліотечних
процесів та активному застосуванню новітніх технологій: працює локальна комп'ютерна мережа, інформаційна
бібліотечн а систем а "У ніверситетська бібліотека" и піІіЬ , є вихід до Інтернету, створено електронний
20

каталог, який налічує 77785 тис. записів, це документи, внесені за 20 років.Всі читальні зали та зали електронної
інформації працюють в зоні Wi-Fi і забезпечують вільний доступ до мережі Інтернет.
9 - Основні компоненти освітньої програми

Освітня складова:
1. Дисципліни - 42 кредити ЄКТС, них:
- Філософія науки - 4 кредити;
- Методологія наукових досліджень в медицині - 3 кредити;
- Менеджмент і презентація наукових та освітніх проектів - 3 кредити;
- Етика та біоетика - 3 кредити;
- Інтелектуальна власність, авторське право, академічна доброчесність - 3 кредити
- Біостатистика (Good Statistical Practice) - 3 кредити
- Інноваційна педагогіка - 3 кредити
- Фахова іноземна мова - 6 кредитів;
- Сучасні медичні та біомедичні технології - 3 кредити;
- Належна клінічна практика (Good Clinical Practice) і основи доказової медицини * - 3 кредити;
- Належна лабораторна практика (Good Laboratory Practice, лабораторні тварини ) і основи доказової медицини*
- 3 кредити;
(* - з 2-х дисциплін необхідно обрати 1)
- Сучасні наукові дослідження з проблематики радіології ** - 8 кредитів;
- Сучасні наукові дослідження з проблематики рентгенології (за спеціалізацією) ** - 8 кредитів;
- Сучасні наукові дослідження з проблематики ультразвукової діагностики (за спеціалізацією) ** - 8 кредитів;
- Сучасні наукові дослідження у клінічній лабораторній діагностиці (за спеціалізацією) ** - 8 кредитів;
(** - з 4-х дисциплін необхідно обрати 1).
Наукова складова:
2. Виконання наукового дослідження.
Вимоги до рівня освіти Ступінь магістра або інша повна вища освіта.
осіб, які можуть
розпочати навчання за
цією освітньою
програмою
10 - Академічна мобільність

Перелік освітніх
компонентів
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Національна кредитна
мобільність

Індивідуальна академічна мобільність реалізується у рамках договорів із закладами освіти та науковими
установами країни щодо встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і
науки, зокрема з Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна; Харківським національним
медичним університетом; Харківським національним університетом радіоелектроніки; Національним
фармацевтичним університетом; Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця (Київ); Львівським
національним медичним університетом ім. Данила Галицького; Вінницьким національним медичним університет
ім. М.І. Пирогова; Національною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Ш упика (Київ); ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна академія» (Полтава); Одеським національним медичним університетом; ДУ «Інститут
дерматології та венерології НАМИ України» (Харків); ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова
НАМИ України» (Харків); ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМИ України» (Харків); ДУ
«Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка НАМН України» (Харків); ДУ «Інститут проблем
ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» (Харків); ДУ «Інститут кріобіології та
кріомедицини НАН України» (Харків); ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»
(Харків); ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (Харків); ДУ «Національний
інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» (Харків); ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т.
Зайцева НАМН України» (Харків); ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»
(Харків); ДУ Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України (Київ); ДУ
Національний інститут раку (Київ); ДУ «Інститут нефрології НАМН України» (Київ); ДУ «Інститут охорони
здоров'я дітей та підлітків НАМН України» (Харків).
До керівництва науковою роботою здобувачів можуть бути залучені провідні фахівці університетів України на
умовах індивідуальних договорів.
Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших університетах України, за умови відповідності їх
кількості.
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Міжнародна кредитна
мобільність

Сана’а Університет, Балтійська міжнародна академія, Державний університет Акакія Церетелі м. Кутаісі, Російська
медична академія післядипломної освіти, Державний медичний університет, Вища Медична Школа м.Сосновець,
Noori Valeriy Investment Company, Ташкентський Інститут Удосконалення Лікарів, Азербайджанський державний
інститут удосконалення лікарів, Центр міжнародних програм при Міністерстві освіти Республіки Таджикистан,
Державний бюджетний освітній заклад вищої професійної освіти «Курський державний медичний університет»,
Таджицький національний університет, Приватна клінічна лікарня «Оксиген», Товариство Червоного Хреста
України Харківська Обласна Організація (Договір про навчання афганських фахівців за програмою - Грант Фонду
Швидкого Реагування (США), Міністерство охорони здоров’я Республіки Узбекистан, Андижанський державний
медичний інститут, Самаркандський медичний інститут, Федеральний державний бюджетний заклад «Державний
навчальний центр лазерної медицини Федерального медико-біологічного агентства РФ, Медичний факультет
Університету ім. Яна Коменського

Навчання іноземних
здобувачів вищої
освіти

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загальних умовах або за індивідуальним графіком.

23

3. АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧА ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Форми атестації Атестація освітньої програми - за ЄКТС (враховуючи сумарну
здобувачів вищої кількість кредитів та рівень засвоєння кожного навчального курсу).
освіти
ступеня Публічний захист наукових досягнень у формі дисертації.
Аспірант допускається до захисту дисертації тільки після засвоєння
доктора
освітньої програми.
філософії
Вимоги
до
заключної
кваліфікаційної
роботи

Вимоги
до
публічного
захисту
кваліфікаційної
роботи

аспірант
проводить
наукові
дослідження
згідно
з
індивідуальним плном наукової роботи, який затверджується Вченою
радою;
індивідуальний план наукової роботи є окремим документом,
який розробляється на основі освітньо-наукової програми та
використовується для оцінювання успішності виконання запланованої
наукової роботи;
індивідуальний план наукової роботи завершується захистом
дисертації;
дисертація - це творча самостійна науково-дослідна робота,
яка виконується аспірантом під керівництвом наукового керівника;
вона має бути результатом закінченої творчої розробки і
свідчити про те, що автор володіє сучасними методами досліджень та
спроможний самостійно вирішувати професійно-наукові задачі, які
мають теоретичне та практичне значення в галузі охорони здоров’я;
дисертація викладається українською або англійською мовами.
В ній повинні бути чіткі, зрозумілі формулювання положень,
отриманих результатів тощо;
за всі відомості, викладені в дисертації, порядок використання
фактичного матеріалу та іншої інформації під час її написання,
обґрунтованість висновків та положень, які в ній захищаються, несе
відповідальність безпосередньо аспірант - автор дисертації;
оформлення дисертації має відповідати діючим вимогам;
експертні комісії установ, де виконувалась дисертація,
вивчають питання про наявність або відсутність у ній текстових
запозичень, використання ідей, наукових результатів і матеріалів
інших авторів без посилання на джерело;
зміст дисертації оприлюднюється на офіційному сайті
університету
Процедура та умови проведення публічного захисту дисертації
відповідають чинним Положенню та законодавству
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4. ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1. Вивчення особливостей перебігу патології новонароджених на етапі сучасного
розвитку перинатальної допомоги в Харківському регіону.
2. Променева діагностика захворювань і травматичних ушкоджень суглобів.
3. Променева діагностика захворювань легень та плеври у дорослих і дітей.
4. Розробка нових хроматографічних методів виявлення та визначення
лікарських та контрольованих засобів у біологічних об'єктах.
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧА ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти вищим навчальним
закладом складається з таких процедур і заходів, передбачених Законом України
«Про вищу освіту»:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів рівня доктора філософії, науковопедагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне
оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого
навчального закладу, на інформаційних стендах тощо;
4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів третього рівня вищої
освіти, за кожною освітньою програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління
освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені освіти та
кваліфікації;
8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і
здобувачів рівня доктора філософії.
Керівник проектної групи,
завідувач кафедри
променевої діагностики,
д. мед. н., професор

О.П. Шармазанова

Член проектної групи,
завідувач кафедри рентгенології
та дитячої рентгенології,
д. мед. н., професор

І. О. Вороньжев

Член проектної групи,
завідувач кафедри
ультразвукової діагностики,
д. мед. н., професор

Р.Я. Абдуллаєв

Член проектної групи,
завідувач кафедри
клінічної лабораторної діагностики,
д. мед. н., професор

Ю.І. Ткач
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