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ВСТУП 

Програма підготовки докторів філософії складена на основі Закону України 

«Про вищу освіту» та відповідно до порядку підготовки доктора філософії та доктора 

наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), Положення про підготовку 

докторів філософії та докторів наук ЗДМУ. 

 

Спеціальність «222 Медицина»  

Спеціалізація  «Дерматовенерологія» 

 

Дана програма є частиною освітньої програми підготовки докторів філософії в 

рамках професійної спеціалізації, і розрахована на 15 кредитів, які засвоюються 

протягом 4 років. 

Здобувач ступеня доктора філософії має володіти методами дослідження та 

обладнанням, які застосовуються у сфері дерматології, венерології , дерматоонкології 

та косметології для поліпшення діагностики, лікування та профілактики шкірної, 

косметичної та венеричної патології людини, а також необхідними для виконання 

наукового дослідження та роботи за темою дисертаційного роботи. 

Структура навчальної програми з дерматовенерології спрямована на здобуття 

здобувачем ступеня доктора філософії глибинних знань з наукового напряму шкірних 

та венеричних хвороб (12 кредитів ЄКТС); елективного курсу «Косметології» (3 

креди ЄКТС); оволодіння загально-науковими компетентностями, спрямованими на 

формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального 

культурного кругозору; набуття універсальних навичок дослідника, включаючи 

презентацію результатів наукового дослідження, застосування сучасних 

інформаційних технологій у науковій та викладацькій діяльності, управління 

науковими проектами. 

Здобувач ступеня доктора філософії повинен: 

1. Володіти науково-професійними знаннями; формулювати ідеї, концепції з 

метою використання в роботі освітнього та наукового спрямування. 

2. Розуміти предметну область, мати достатню компетентність у виборі методів 

наукових досліджень, передбаченні їх наукової новизни та практичного значення. 

3. Застосовувати знання та умінняіз загальної та професійної підготовки 

навчального планупри вирішенні спеціалізованих завдань. 

4. Аналізувати результати наукових досліджень. 

5. Виявляти зв’язки між сучасними концепціями в організації освітнього процесу 

та наукового пізнання.  

6. Порівнювати, кількісно та якісно оцінювати, скореговувати очікувані та 

отримані результати. Осмислювати власні припущення і перевірку зроблених іншими 

припущень, які вважаються доведеними. 

7. Використовувати мотивацію та стимулювання як внутрішній та зовнішній 

чинники в набутті знань з метою удосконалення власних професійних умінь. 

8. Давати відповіді на проблемні питання, пов’язані  з освітньою та науковою 

діяльністю. Виконувати вимоги, які ставляться до викладача, дослідника, 

самоудосконалюватись. 

9. Враховувати етико-деонтологічні засади (формування почуття колегіальності, 

моральних засад у здійсненні педагогічної та наукової роботи). 



10. Вміти створювати концепцію власних оригінальних наукових досліджень, 

організовувати наукові дослідження та експерименти. 

11. Демонструвати соціальний оптимізм,повагу до етико-деонтологічних 

принципів.  

12. Проявляти позитивну професійну, соціальну та емоційну поведінку з 

врахуванням системи загальнолюдських цінностей. 

13. Дотримуватися методології наукових досліджень; слідувати методам 

викладання. 

14. Здатність відтворювати навички виконання окремих методів  наукового 

дослідження. 

15. Вдосконалювати умінняз проведення наукових та статистичних досліджень. 

16. Виконувати точно та якісно наукові дослідження, удосконалювати методики їх 

проведення та навчати інших. 

17. Координувати, модифікувати методи дослідження, комбінувати різні 

дослідження для досягнення поставленої мети. 

18. Поєднувати розуміння, здатність та майстерність, які дозволяють створювати 

власні винаходи, проекти та вчити інших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. Загальна характеристика 

 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень 

Ступінь вищої освіти Доктор філософії 

Галузь знань 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність 222 Медицина 
14.01 .20  –  шкірні  та  венеричні  хвороби  

Форми навчання Очна 

Освітня кваліфікація Доктор філософії  за спеціальністю  
14.01 .20  –  шкірні  та  венеричні  хвороби  

Кваліфікація в дипломі Доктор філософії  за спеціальністю  
14.01 .20  –  шкірні  та  венеричні  хвороби  

Опис предметної 

області 

• Об’єкт вивчення та діяльності:  

Етика, методологія, методи наукового дослідження, 

актуальні проблеми медичної науки в галузі 

дерматології та венерології, хворі на шкірні та 

венеричні хвороби, дані статистичних звітів, історії 

хвороб, біологічні рідини тощо.  

• 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, зокрема 

методики викладання в вищої школі в галузі 

дерматології та венерології.  

• Теоретичний зміст предметної області: 

Етика і методологія наукового дослідження; сучасні 

методи наукового дослідження у медицині зі 

спеціальності «дерматовенерологія» 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, засвоєння практичних навичок «у ліжка 

хворого», оволодіння методиками новітніх 

лабораторних методів дослідження (в тому числі і з 

 



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 наукового ступеня вчиться 

застосовувати і використовувати): 

Сучасне обладнання відповідно до наукових методів, 

оволодіння якими передбачене під час наукового 

дослідження. 

Академічні права 

випускників: 

Після отримання наукового ступеня доктора філософії 

випускник має право на здобуття наукового ступеня 

доктора медичних наук та присудження відповідних 

наукових ступенів та вчених звань 

Обсяг програми у 

кредитах ЄКТС 

Програма підготовки докторів філософії розрахована на 

4 роки  і включає освітню та наукову складові.  

Наукова складова програми підготовки кандидата 

медичних наук передбачає проведення власного 

наукового дослідження під керівництвом наукового 

керівника та оформлення його результатів у вигляді 

дисертації. 

Обсяг освітньої програми складає 12 ЄКТС на базі 

попередньо здобутого ступеня магістра. Обсяг освітньої 

програми може бути збільшений до 20 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 має складати не менш як 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). 

 

 

 

 

 



ІІ. Навчальна програма підготовки аспіранта 
за спеціальністю “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ” 

 

Код курсу 

 і розділу 

Назва курсу, розділу 

01. Основи соціальної гігієни та організація дерматовенерологічної 

допомоги 

01.01 Основи соціальної гігієни та організація дерматологічної допомоги. 

Статистика охорони здоров’я. 

01.02 Санітарна освіта в діяльності лікувально-профілактичних закладів. Етика та 

деонтологія в професійній діяльності лікаря-дерматовенеролога. 

01.03 Організація дерматологічної допомоги населенню. Спільні заходи 

дерматологічної служби. 

01.04 Перелік медичних показань та порядок видачі медичних висновків на 

період захворювання та інвалідності внаслідок дерматологічної та 

венерологічної патології. 

01.05 Облік та звітність дерматологічних установ. Директивні, вказівні та 

методичні документи. 

02. Загальні питання дерматовенерології. Принципи лікування шкірних 

та венеричних захворювань 

02.01 Ембріологія, анатомія, гістологія та фізіологія шкіри.  

02.02 Імунітет і імунопатологічні реакції. 

02.03 Загальна гістопатологія шкіри 

02.04 Основи діагностики шкірних хвороб. 

02.05 Принципи лікування шкірних та венеричних хвороб . 

03. Неінфекційні хвороби шкіри. 

03.01 Алергодерматози: дерматити, екзема і токсикодермії. 

03.02 Професійні та лікарські ураження шкіри. 

03.03 Атопічний дерматит. 

03.04 Сверблячі дерматози. 

03.05 Ангіоневроз. 

03.06 Атрофії та гіпертрофії шкіри. 

03.07 Фотодерматози. 

03.08 Іхтіози: гїперкератози, фолікулярні кератози. 

03.09 Дисхромічні дерматози: гіпермеланози, гіпомеланози: 

03.10 Васкуліти. 

03.11 Системні захворювання сполучної тканини: склеродермія, дерматоміозит. 

03.12 Червоний вовчак. 

03.13 Бульозні дерматози: пузирчатка, дерматоз Дюрінга. 

03.14 Еритродермії. 



03.15 Ліхени: червоний плоский лишай, псоріаз, парапсоріаз. 

03.16 Захворювання нігтів та нігтьового валика. 

03.17 Хвороби слизової оболонки та червоної кайми губ. 

03.18 Хвороби сальних і потових залоз. 

03.19 Хвороби волосся. 

03.20 Гемодермії та лімфоми. 

03.21 Спадкові дерматози. 

03.22 Передрак шкіри та слизових оболонок. 

03.23 Пухлини шкіри (з доброякісним та злоякісним переігом). 

03.24 Дерматози нез'ясованої етіології. 

03.25 Ураження шкіри при захворюваннях внутрішніх органів та порушенні 

обміну речовин. 

03.26 Решта дерматозів. 

04. Інфекційні та паразитарні хвороби шкіри.  

04.01 Піодермії. 

04.02 Грибкові хвороби. 

04.03 Туберкульоз шкіри. 

04.04 Проказа (лепра). 

04.05 Ураження шкіри при запальних інфекційних хворобах. 

04.06 Вірусні хвороби шкіри. 

04.07 Ураження шкіри при загальних вірусних інфекціях. 

04.08 Дерматозоонози. 

04. 09 Протозоонози. 

04.10 Інфекційні еритеми. 

04.11 Інші інфекційні захворювання шкіри. 

05. Невідкладні стани в дерматології 

06. Сифіліс. 

06.01 Етіологія і патогенез сифілісу 

06.02 Клініка сифілісу. 

06.03 Діагностика, лікування і профілактика сифілісу. 

06.04 Шанкроїд. Венерична лімфогранульома та пахвинна гранульома. 

Тропічні трепонематози. 

07. Гонорея та не гонорейні хвороби сечостатевих органів. 

07.01 Гонорея. 

07.02 Негонорейні хвороби сечостатевих органів. 

08. Особливості патології шкіри та лікування дерматозів у дітей.  

08.01 Клініко-лабораторне обстеження дітей з хронічними дерматозами. 

08.02 Нозологія дерматозів та реакція шкіри у дітей різного віку 

Особливості догляду за шкірою та лікування дерматозів у дітей. 

09 Косметологія 

09.01 Лікарські засоби і методи корекції в косметології. 



09.02 Ускладнення від застосування косметичних засобів.  

09.03 Косметичний догляд за різними типами шкіри. 

10 Військова підготовка дерматовенерологів 

10.01 Актуальні питання організації медичного забезпечення військ 

воєнного та мирного часу. 

10.02 Сучасна система лікувально-евакуаційного забезпечення збройних сил 

України. 

10.03 Військово-спеціальна підготовка. 

 

ІІІ. Навчальна програма елективного курсу «КОСМЕТОЛОГІЯ»  

з підготовки аспіранта за спеціальністю «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ» 
 

Навчання на елективному курсі «Косметологія» з спеціальності 

«Дерматовенерологія» має дві мети. Перша – поглиблення та удосконалення 

теоретичної і практичної підготовки аспірантів згідно з вимогами до надання 

медичної допомоги населенню країни. При складанні програми за основу були взяті 

нормативні документи МОЗ України, а також враховані сучасні досягнення медичної 

науки, вимоги практичної охорони здоров’я. Курс «Косметологія» розрахований на 

підвищення професійної кваліфікації здобувачів, які працюють в  дерматологічних 

клініках косметологічного профілю всіх підрозділів лікувально-профілактичних 

закладів (поліклінік, стаціонарів, спеціалізованих центрів тощо). Другою важливою 

метою циклу тематичного удосконалення є визначення рівня знань аспірантів згідно з 

вимогами кваліфікаційних характеристик як лікаря-спеціаліста зі спеціальності 

“Дерматовенерологія” по розділу “Косметологія”. 

Робочу навчальну програму циклу тематичного удосконалення “Косметологія” 

складено на основі навчального плану циклу тематичного удосконалення по курсу 

«Косметологія» зі спеціальності «Дерматовенерологія», затвердженого 

Міністерством охорони здоров’я України. Запропонована у робочій навчальній 

програмі тематика занять охоплює всі найважливіші питання даного розділу 

медицини, включає 20 годин лекційного курсу, 18 годин семінарських занять, 28 

годин практичних занять та 24 години самостійної роботи (разом 90 годин). Тематика 

занять відповідає вимогам до навчального плану та програми занять на циклах 

тематичного удосконалення, внесені зміни в тематичні плани не перевищують 

допустимі. 
 

Код курсу Назва курсу і розділу 

0200 

0300 

0400 

Анатомія, гістологія, фізіологія шкіри у віковому аспекті.Типи шкіри. 

Методи обстеження в дерматокосметологїї.  

Косметологічні аспекти та засоби догляду за шкірою та волоссям. 

0500 

0510 

0520 

Методи корекції косметичних дефектів шкіри, додатків ускладнення. 

Хірургічно-пластичні операції на шкірі.  

Фізичні та хімічні методи корекції в дерматокосметології. 



0530 Можливі ускладнення та їх усунення. 

0600 Дисхромії. Гіперкератози. Преканкрози та пухлини шкіри. 

Кисти. Рубці. 

0700  

0800 

Себорея та вугрі. Демодекоз. Періоральний дерматит.  

Ураження шкіри при алергії, колагенозах, фотодерматозах. 

Терапевтичні дерматокосметичні заходи. 

0900 Прояви захворювань внутрішніх органів та систем при порушенні 

обміну речовин на шкірі Дермато-косметична та психо-терапевтична 

допомога. 

1000 

1100 

Аномалії і захворювання волосся, нігтів, потових залоз.  

Алопеції та методи їх лікування. 

1200 Гноячкові, паразитарні, вірусні та мікотичні ураження шкіри. 

Шкірні прояви ЗПСШ. 

1300 Основні косметичні лікарські форми для догляду за шкірою, 

волоссям, нігтями. 

 
ІV. Освітньо-кваліфікаційна характеристика аспіранта  

зі спеціальності 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби 

 

Аспірант повинен знати: 

 

•  сучасні наукові уявлення щодо етіології і патогенезу шкірних захворювань; 

•  чинники, які сприяють розвитку цих захворювань; 

•  класифікацію, клінічні прояви, перебіг і можливі ускладнення; 

•  особливості деонтологічного підходу до обстеження хворих на 

дерматологічні хвороби; 

•  комплексну, патогенетично обґрунтовану терапію цих захворювань. 

 

Аспірант повинен вміти: 

 

• правильно, з точки зору деонтології, зібрати анамнез і провести обстеження 

хворого; 

•  провести диференційний і сформулювати клінічний діагноз; 

•  призначити хворому раціональну терапію; 

•  виконати необхідні діагностичні і терапевтичні процедури; 

•  дотримуватись принципів медичної етики і деонтології. 

 

 

 

 

 

 

 



V. ПЕРЕЛІК 

практичних навичок, якими повинен володіти аспірант 

 

 

 

знає +  

вміє ++  

засвоїв +++ 

 

 

№ 

 
Назва маніпуляції Ступінь 

оволодіння 
Дерматологічне відділення 

1. Огляд шкірних покривів і слизових оболонок. +++ 

2. Діаскопія, пальпація, зшкрябування (граттаж). +++ 

3. Визначення та оцінка  дермографізму. +++ 

4. Визначення больової і тактильної чутливості. +++ 

5. Проведення проби Бальцера. +++ 

6. Визначення симптому Нікольського. +++ 

7. Визначення симптому Ауспітца. +++ 

8. Читання рентгенограм. ++ 

9. Забір патологічного матеріалу при діагностиці мікозів. +++ 

10. Люмінесцентна діагностика грибкових захворювань. +++ 

11. Дослідження на коростяний кліщ. +++ 

  12. Дослідження на акантолітичні клітини. +++ 

13. Дослідження на LЕ - клітини. +++ 

14. Біопсія шкіри. ++ 

 
15. 

Методика застосування пов'язок, примочок, дерматологічних 
компресів, паст, збовтуваних сумішей, пластирів, лаків, аерозолів. 

 
+++ 

16. Зрошування хлоретилом. +++ 

17. Електрокоагуляція. +++ 

18. Кріотерапія рідким азотом. +++ 

19. Проведення відлущування за Арієвичем. +++ 

20. Вилущування нігтьових пластинок. +++ 



VІ. Науковий рівень розраховано на 2-й, 3-й, та 4-й рік 

навчання та включає 3 змістових модуля: 

Змістовий модуль 1. Навчально-методична робота 

Включає курс семінарів з організації методичної роботи та принципів 

реалізації різних видів навчально-методичної діяльності, як то написання 

тестових та ситуаційних завдань навчального та контролюючого видів, 

підготовка методичних рекомендацій та посібників, впровадження 

інтерактивних методів навчання під час занять та лекцій, засвоєння 

принципів організації поза аудиторної роботи, дистанційної освіти.  

 

Змістовий модуль 2. Оволодіння сучасними методами дослідження 

Даний модуль спрямований на оволодіння клінічними, лабораторними, 

інструментальними методами дослідження через безпосередню роботу у 

клініці та лабораторіях університету. Даний курс включає ротацію у 

наступних структурах: 

1) Стаціонар шкірно-венерологічного диспансера, де розміщена база 

кафедри 

2) Диспансерне відділення шкірно-венерологічного диспансера 

3) Університетська клініка 

4) Лабораторії патогістології та імуногістохімії. 

5) Набор груп пацієнтів - основної та контрольної для проведення 

запланованого дослідження. 

 

Змістовий модуль 3. Інтернаціоналізація навчання та наукової роботи, 

інтерпретація результатів дослідження та оформлення їх в дисертаційну 

роботу. 

Даний модуль передбачає інтегрування PhD кандидата у світове навчальне та 

наукове професійне середовище через участь у міжнародних конференція, 

симпозіумах. Написання дисертаційної роботи. 



VІІ. - Компетентності випускника 

 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної медичної діяльності, проводити оригінальне наукове 

дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі дерматології та венерології на основі 

глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або професійної 

практики. 

 
Загальні компетентності 

1. Здатність до підвищення професійної кваліфікації 

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

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

4. Здатність розробляти та управляти проектами 

5. Здатність до спілкування у професійному середовищі та з представниками інших професій у національному та 

міжнародному контексті. 

6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт 
 

Спеціальні компетентності 

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

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

наукові гіпотези 

3.Здатність формулювати дослідницьке питання, розробляти проект наукового дослідження 

4.Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження відповідно до цілей та завдань наукового проекту. 

5.Володіння сучасними методами наукового дослідження 

6.Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їх коректний аналіз та узагальнення 

7.Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в практичну медицину, в науку, освіту та інші сектори 

суспільства.  

8.Здатність представлення результатів наукових досліджень в усній і письмовій мові відповідно до національних та 

міжнародних стандартів 

9.Здатність до організації та реалізації педагогічної діяльності 

10.Здатність до лідерства, керування колективом 

11. Дотримання етики та академічної доброчесності 



Матриця компетентностей 
 

Класифікація 

компетентності за НРК 

Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

 

Інтегральна компетентність 
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. 

Загальні компетентності 
 

1. Здатність до 

підвищення 

професійної 

кваліфікації. 

Знати: 

• Закономірності когнітивних 

процесів.  

• Стратегію освіти протягом життя. 

• Методи продуктивного навчання. 

• Теорія ціннісних орієнтацій та 

мотивації особистості. 

• Основи риторики 

• Основи тайм-менеджменту. 

Вміти: 

• Оперувати медичними 

категоріями та доктринами.  

• Використовувати методи 

самонавчання. 

• Оцінювати рівень 

мотивації. 

• Постійно вдосконалювати 

свій освітній та загально 

культурний рівень.  

1. Визначати ціннісні 

орієнтації та мотиваційний 

рівень особистості. 

2. Здатність до самонавчання 

та самореалізації . 

3. Здатність до ефективної 

організації власного часу. 

1.Формування систем-

ного наукового світо-

гляду та загального 

культурного кругозору. 

2. Розвиток когнітивних 

можливостей. 

3. Здатність до самонав-

чання та самореалізації. 

2. Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу 

інформації, з 

різних джерел 

 

Знати: 

• Основи бібліографічного пошуку. 

• Перелік наукометричних баз та їх 

значущість. 

• Провідні інформаційні ресурси 

для пошуку інформації. 

• Сучасні інформаційні технології. 

Вміти: 

• Використовувати сучасні 

інформаційні технології для 

пошуку та оробки інформації 

• Проводити інформаційний 

пошук. 

• Аналізувати та адекватно 

трактувати дані з іншомовних 

джерел інформації. 

1.Використовувати інформа-

ційні та комунікаційні 

технології для пошуку та 

обробки інформації. 

2. Вести дискусію в сфері 

аналізу та інформативності 

наукових даних. 

1. Здатність до повного 

та різностороннього 

пошуку інформації. 

2. Відповідальність за 

адекватну оцінку та 

трактування отриманих 

у результаті пошуку 

даних. 

3. Здатність 

виявляти, 

ставити та 

вирішувати 

проблеми,  

генерувати ідеї. 

Знати: 

• Закономірності розвитку науки. 
• Етапи та закономірності 

когнітивного процесу. 

• Етапи дослідницького процесу. 

• Основи та умови креативності. 

Вміти: 

•  Аналізувати дані, отримані 

з інформаційних джерел. 

 

1. Комунікації з науковими 

керівниками, колегами та 

партнерами під час обгово-

рення проблем, пошуку 

шляхів їх вирішення. 

1. Здатність до 

самостійного та неза-

лежного мислення, 

формулювання ідей та 

продукування гіпотез.  

 

4. Здатність 

розробляти та 

Знати: 

• Системи освітніх та наукових 

Вміти: 

• Проводити пошук 

1. Пошук партнерів для 

формування консорціуму. 

1. Самостійний пошук,  

систематизація даних, 



управляти 

проектами 

 

грантів на національному та 

міжнародному рівні  

• Умови участі та технологію 

підготовки заявки на грант 

• Технологію розробки проекту 

 

грантових програм 

• Підготувати проект 

відповідно до форми заявки 

• Підготувати заявку до 

участі у конкурсі на отримання 

фінансової підтримки 

2. Володіння термінологією, 

використання письмових 

мовних компетенцій рідною 

та іноземною мовою для 

обґрунтування проекту та 

оформлення заявки на грант. 

відповідальне 

ставлення до розробки 

проекту. 

5. Здатність до 

спілкування у 

професійному 

середовищі та з 

представниками 

інших професій у 

національному 

та міжнародному 

контексті. 

 

Знати: 

• Особливості сприйняття різних 

цільових аудиторій. 

• Основи менеджменту конфліктів 

• Основи риторики та теорії 

аргументації. 

• Професійну лексику та 

термінологію відповідно до 

спеціальності та спеціалізації 

(напрямку підготовки). 

• Іноземну мову на рівні не 

нижче В2. 

• Розмовні штампи ділового 

етикету й мовної поведінки. 

Вміти: 

• Представляти наукові 

результати рідною та 

англійською мовами в усній та 

письмовій формах. 

• Вести комунікації з різними 

цільовими аудиторіями.  

• Виконувати різні соціальні 

ролі. 

• Володіти культурою 

мовлення, методами 

аргументації. 

1. Здійснення наукової 

комунікації, міжнародного 

співробітництва, 

відстоювання власних 

наукових поглядів 

2. Володіння вербальними та 

невербальними навичками 

спілкування. 

3. Взаємодія в колективі для 

виконання завдань 

 

1.Постійне вдоскона-

лення іноземної мовної 

культури  

2. Поширення наукових 

досягнень та ідей 

6. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість 

виконаних робіт 

 

Знати: 

• Стандарти якості. 

• Критерії оцінки якості. 

• Форми і методи оцінки результатів 

освітньої та наукової  діяльності. 

Вміти: 

• Проводити моніторинг 

освітнього та наукового 

процесу,  

• застосовувати ефективні 

методи оцінки когнітивної 

сфери 

• розробляти пропозиції щодо 

його удосконалення 

1. Взаємодія, співробітництво 

з колегами та керівництвом, 

студентами  

1. Покращення 

результатів власної 

діяльності  і результатів 

діяльності інших 

2. Індивідуальна 

відповідальність за 

результати виконання 

завдань 

3. Доброчесність, довіра 

та ві повідальність за 

власні дії. 

 

Спеціальні (фахові) компетенції 
 

1.Здатність до 

розуміння 

предметної 

області за 

Знати: 

• Зміст дисципліни «Дермато-

венерологія» відповідно до 

майбутньої професійної 

Вміти: 

• Аналізувати основні 

теорії та концепції за 

напрямом дослідження  

1. Формулювання 

власного судження та 

участь у дискусіях щодо 

основного змісту, 

1. Безперервне 

самонавчання і 

самовдосконалення. 

 



обраним 

науковим 

напрямом та 

освітньою 

діяльністю 

діяльності. 

• Ключові концепції за напря-

мом наукового дослідження. 

• Пріоритетні напрямки 

розвитку науки та медицини. 

• Інтерпретувати 

результати досліджень за 

обраним науковим 

напрямом  

методів, новітніх 

досягнень за напрямом 

наукового дослідження. 

2.Здатність 

виявляти 

потребу в 

додаткових 

знаннях у сфері 

медицини та за 

напрямком 

наукових 

досліджень, 

генерувати 

наукові гіпотези 

Знати: 

• Інформаційні світові ресурси  

• Сутність дослідницького 

процесу 

• Сучасні досягнення за 

напрямком наукового 

дослідження 

• Новітні методи дослідження, їх 

інформативність, специфічність 

та чутливість 

 

Вміти: 

• Проводити критичний 

аналіз сучасної наукової 

літератури 

• Адекватно оцінювати 

досягнення та обмеження 

досліджень за обраним 

науковим напрямом 

• Визначати ступінь 

вирішення проблем та 

потреби сучасної науки та 

медицини.  

1.Використання 

інформаційних ресурсів 

для отримання  

інформації  

2. Комунікації та дискусії 

з фахівцями в певній 

галузі наукової діяльност. 

1.Використовувати 

сучасні інформаційні 

технології для 

проведення наукового 

пошуку. 

2. Володіння методо-

логією наукового 

дослідження для 

коректного формулю-

вання гіпотез та 

дослідницьких питань 

3.Здатність 

формулювати 

дослідницьке 

питання, 

розробляти 

проект 

наукового 

дослідження 

Знати: 

• Методологію наукових 

досліджень 

• Принципи генерування 

статистичних та наукових гіпотез 

• Технологію формулювання 

дослідницького питання 

• Види систематичних помилок, 

способи їх запобігання 

Вміти: 

• Формулювати дослід-

ницьке питання та гіпотези. 

• Визначати дизайн 

дослідження. 

• Розробляти план дослідження 

• Оцінювати вплив факторів, 

що вмішуються. 

• Передбачувати системні 

помилки. 

1. Аргументація та доказ 

переваг розробленого 

проекту.  

2. Ведення дискусій щодо 

мети та завдань 

наукового проекту. 
3. Використовувати знання 

та вміння з методології 

наукових досліджень для 

пошуку партнерів. 

1. Ініціативність, 

самостійність, 

відповідальність,. 

2. Запобігання систе-

матичних помилок при 

виконанні наукових 

досліджень. 

4.Здатність 

обирати методи 

та критерії 

оцінки 

дослідження 

відповідно до 

цілей і завдань 

наукового 

Знати: 

• Сучасні методи дослідження 

• Біомаркери різних процесів та 

станів, їх інформативність  

• Інформативні критерії оцінки 

процесів, функцій, явищ 

 

Вміти: 

• Обирати методи 

дослідження, адекватні для 

досягнення мети та завдань 

наукового проекту 

• Інтрепретувати результати 

різних методів досліджень  

1. Аргументація переваг 

обраних методів 

досліджень. 
2. Обговорювати  інформа-

тивність методів 

дослід ення з науковою 

спільнотою, можливість їх 

вдосконалення та 

комбінування. 

1. Самостійний вибір 

адекватних методів 

дослідження. 

  



проекту. 

5.Володіння 

сучасними 

методами 

наукового 

дослідження 

Знати  

• Специфічність та чутливість 

різних методів дослідження 

• Методики досліджень за 

тематикою наукового проекту, їх 

можливості та обмеження 

Вміти: 

• Використовувати сучасні 

методи дослідження 

• Використовувати методики 

дослідження 

• Модифікувати та поліпшу-

вати  методики дослідження 

1. Навчатися методам та 

методикам дослідження, 

обмінюватися інформацією 

та передавати знання 

колегам. 

  

1. Самостійне виконання 

наукового дослідження 

2. Точність та  

відтворюваність 

результатів дослідження 

6.Здатність 

інтерпретувати 

результати 

наукових 

досліджень, 

проводити їх 

коректний аналіз 

та узагальнення 

Знати: 

• Основи біостатистики. 

• Методи статистичного аналізу. 

• Представлення результатів 

статистичної обробки даних. 

Вміти: 

• Обґрунтовувати розмір 

вибірки  

• Формулювати статистичні 

гіпотези 

• Адекватно 

використовувати методи 

статистичного аналізу. 

1.Обґрунтування обраних 

методів аналізу та 

обговорення отриманих 

даних. 

1. Відповідальність за 

проведення аналізу 

даних 
2.Отримання достовірних 

та відтворюваних 

результатів 
3.Запобігання шахрай-

ства при обробці даних. 

7.Здатність до 

впровадження 

нових знань 

(наукових даних) 

в науку, освіту та 

інші сектори 

суспільства  

Знати: 

• Технологію інформаційно-

патентного пошуку 

• Основи авторського права 

• Етапи та принципи реєстрації 

авторського права 

• Технологію отримання патенту 

 

Вміти: 

•  Проводити патентно-

інформаційний пошук. 

• Реєструвати право 

інтелектуальної власності. 

• Впроваджувати наукові до-

сягнення у навчальний 

процес. 

1. Комунікації та дискусії 

з фахівцями в певній 

галузі наукової 

діяльності. 

2. Адаптувати результати 

наукових досліджень до 

освітніх програм та 

навчального процесу. 

1.Відповідальне 

патентування. 

2. Регулярне оновлення 

освітніх програм та 

змісту навчання. 

8.Здатність 

представлення 

результатів 

наукових 

досліджень в 

усній і письмовій 

мові відповідно 

до національних 

та міжнародних 

Знати: 

• Технологію презентації даних 

у виді постерів та презентацій 

• Технологія написання статей у 

національні наукові видання 

• Вимоги та технологія напи-

сання статті до міжнародного 

рецензованого видання 

• Перелік видань що 

індексуються у Scopus Web of 

Вміти: 

• Працювати в Power Point, 

Prezi, Adobe Photoshop, 

Adobe Reader. 

• Підготувати презентацію. 

• Підготувати усну 

доповідь. 

• Написати статтю 

відповідно до вимог 

наукового видання. 

1.Академічна 

доброчесність. 

2. Спілкування з 

рецензентами та 

редакцією журналу. 

3. Аргументація, критич-

на оцінка, здатність веде-

ння наукової дискусії. 

1. Відповідальність за 

результати наукового 

дослідження.  

2. Запобігання плагіату 

та  фальсифікаціям.  

 



стандартів Science. 

• Стандарти оформлення 

наукових робіт. 

  

9.Здатність до 

організації та 

реалізації 

педагогічної 

діяльності 

 

Знати: 

• Стандарти вищої освіти за 

спеціальністю 

• Основи педагогіки  

• Дидактичні основи 

проблемного  навчання  

• Компетентністний підхід при 

проектуванні та реалізації 

освітньої діяльності 

• Форми організації навчально-

пізнавальної діяльності 

• Принципи студент-

орієнтованого навчання 

• Програму та зміст дисципліни, 

що буде викладатися 

Вміти: 

• Формулювати цілі 

навчання та способи х 

досягнення. 

• Грамотно визначати зміст 

навчання та форми 

контролю.  

• Застосовувати новітні 

педагогічні технології; 

• Моніторувати та 

управляти процесом 

навчання. 

• Використовувати сучасні 

інформаційні технології для 

оптимізації навчання. 

1. Володіння основами 

дидактики, риторики, 

аргументації. 

2. Застосування методів 

інтерактивного навчання . 

3. Демонструвати 

лідерство та управляти 

процесом навчання. 

 

1.Набуття ораторської 

майстерності. 

Лідерство.  

2. Здатність до само 

оцінювання та 

непереривного 

самовдосконалення. 

3. Відповідальність за 

ефективність 

навчального процесу. 

 

 

10.Здатність до 

лідерства, 

керування 

колективом 

Знати: 

•  Теорію комунікацій. 

•  Механізми ефективного 

управління.  

• Психологію лідерства.  

Вміти: 

•   Формувати ефективні 

комунікації.  

• Керувати колективом. 

1. Здатність до 

комунікацій і керування 

різними групами, вміння  

мотивувати колег. 

1. Ініціативність. 

2. Лідерство та здатність 

до керування. 

3. Самореалізація.  

11. Дотримання 

етики та 

академічної 

доброчесності 

 

Знати: 

• Дослідницьку етику.  

• Правові основи авторського 

права. 

• Принципи запобігання плагіату, 

фальсифікацій та корупційних 

дій.  

Вміти: 

• Самостійно проводити  

освітню і наукову діяльність.  

• Викладати свої погляди. 

• Приймати власні рішення 

• Використовувати 

інформаційні технології для 

визначення ознак плагіату 

1. Доброчесне та 

відповідальне виконання 

освітньої та наукової 

діяльності,  

2. Отримання довіри та 

поваги серед колег та 

студентів 

1. Відповідальність за 

результати діяльності  

2. Доброчесність, 

довіра, відповідаль-

ність за власні дії. 

3.Запобігання плагіату, 

фальсифікаціям та 

корупційним діям 
 



 

VІІІ. Результати навчання 
 

1. Демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та загальнокультурного рівню, самореалізації. 

2. Інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх інформаційних технологій. 

3. Виявляти невирішені проблеми у предметній області, формулювати питання та визначати шляхи їх рішення.  

4. Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового дослідження. 

5. Розробляти дизайн та план наукового дослідження.  

6. Виконувати оригінальне наукове дослідження. 

7. Пояснювати принципи, специфічність та чутливість методів дослідження, інформативність обраних показників.  

8. Володіти, вдосконалювати та впроваджувати нові методи дослідження за обраним напрямом наукового проекту та 

освітньої діяльності. 

9. Аналізувати результати наукових досліджень, використовувати методи статистичного дослідження.  

10. Впроваджувати результати наукових досліджень у освітній процес, медичну практику та суспільство.  

11. Презентувати результати наукових досліджень у формі презентації, постерних доповідей, публікацій. 

12. Розвивати комунікації в професійному середовищі й громадській сфері. 

13. Організовувати освітній процес.  

14. Оцінювати ефективність освітнього процесу, рекомендувати шляхи його удосконалення. 

15. Організовувати роботу колективу (студентів, колег, міждисциплінарної команди). 

16. Дотримуватися етичних принципів при роботі з пацієнтами, лабораторними тваринами. 

17. Дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність отриманих наукових 

результатів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмні 

результати 

навчання 

Компетентності 

 
Інтегральна компетенція: Здобуття знань, навичок та вмінь, достатніх для виконання оригінального наукового дослідження, яке забезпечує отримання нових знань, спрямованих на 

розв’язання комплексних проблем у галузі медицини, мають теоретичне та практичне значення 

 
Загальні компетентності Спеціальні (фахові компетентності) 

З
д

ат
н

іс
ть

 д
о

  
п

ід
в
и

щ
ен

н
я
 п

р
о

ф
ес

ій
н

о
ї 

к
в
ал

іф
ік

ац
ії

 

З
д

ат
н

іс
ть

 д
о

 п
о

ш
у

к
у

, 
о

б
р

о
б

л
ен

н
я
 т

а 
а
н

ал
із

у
 і

н
ф

о
р

м
ац

ії
, 

з 
р

із
н

и
х

 д
ж

ер
е
л

 

З
д

ат
н

іс
ть

 в
и

я
в
л
я
ти

, 
ст

а
в
и

ти
 т

а 
в
и

р
іш

у
в
а
ти

 п
р

о
б

л
ем

и
, 

зд
ат

н
іс

ть
 г

е
н

ер
у

в
ат

и
 і

д
еї

. 

З
д

ат
н

іс
ть

 р
о

зр
о

б
л
я
ти

 т
а 

у
п

р
ав

л
я
ти

 п
р

о
ек

та
м

и
 

З
д

ат
н

іс
ть

 д
о

 с
п

іл
к
у

в
а
н

н
я
 у

 п
р

о
ф

ес
ій

н
о

м
у

 с
ер

ед
о

в
и

щ
і 

та
 з

 
п

р
ед

ст
ав

н
и

к
ам

и
 і

н
ш

и
х

 п
р

о
ф

ес
ій

 у
 н

ац
іо

н
ал

ь
н

о
м

у
 т

а 
м

іж
н

ар
о

д
н

о
м

у
 к

о
н

те
к
ст

і 

З
д

ат
н

іс
ть

 о
ц

ін
ю

в
а
ти

 т
а 

за
б

ез
п

еч
у

в
ат

и
 я

к
іс

ть
 в

и
к
о

н
а
н

и
х

  
 

р
о

б
іт

 

 

З
д

ат
н

іс
ть

 
д

о
 

р
о

зу
м

ін
н

я
 

п
р

ед
м

ет
н

о
ї 

о
б

л
ас

ті
 

за
 

о
б

р
ан

и
м

 
н

ау
к
о

в
и

м
 н

ап
р

я
м

о
м

 т
а 

о
св

іт
н

ь
о

ю
 д

ія
л
ь
н

іс
тю

 

З
д

ат
н

іс
ть

 
в
и

я
в
л
я
ти

 
п

о
тр

еб
у

 
в
 

д
о

д
ат

к
о

в
и

х
 

зн
а
н

н
я
х

 
у

 
сф

ер
і 

м
ед

и
ц

и
н

и
 т

а 
за

 н
а
п

р
я
м

к
о

м
 н

ау
к
о

в
и

х
 д

о
сл

ід
ж

е
н

ь
, 

ге
н

ер
у

в
ат

и
 

н
ау

к
о

в
і 

гі
п

о
те

зи
 

З
д

ат
н

іс
ть

 ф
о

р
м

у
л
ю

в
ат

и
 д

о
сл

ід
н

и
ц

ь
к
е 

п
и

та
н

н
я
, 

р
о

зр
о

б
л

я
ти

 
п

р
о

ек
т 

н
ау

к
о

в
о

го
 д

о
сл

ід
ж

ен
н

я
 

З
д

ат
н

іс
ть

 
о

б
и

р
ат

и
 

м
ет

о
д

и
 

та
 

к
ін

ц
е
в
і 

то
ч

к
и

 
д

о
сл

ід
ж

ен
н

я
 

в
ід

п
о

в
ід

н
о

 д
о

 ц
іл

е
й

 т
а 

за
в
д

ан
ь
 н

ау
к
о

в
о

го
 п

р
о

ек
ту

 

В
о

л
о

д
ін

н
я
 с

у
ч

ас
н

и
м

и
 м

ет
о

д
ам

и
 н

ау
к
о

в
о

го
 д

о
сл

ід
ж

е
н

н
я
 

З
д

ат
н

іс
ть

 
ін

те
р

п
р

ет
у

в
а
ти

 
р

ез
у

л
ь
та

ти
 

н
ау

к
о

в
и

х
 

д
о

сл
ід

ж
е
н

ь
, 

п
р

о
в
о

д
и

ти
 ї

х
 к

о
р

ек
тн

и
й

 а
н

а
л
із

 т
а 

у
за

га
л
ь
н

ен
н

я
 

З
д

ат
н

іс
ть

 
д

о
 
в
п

р
о

в
а
д

ж
е
н

н
я
 
н

о
в
и

х
 
зн

а
н

ь
 
(н

ау
к
о

в
и

х
 
д

ан
и

х
) 

в
 

н
ау

к
у

, 
о

св
іт

у
 т

а 
ін

ш
і 

се
к
то

р
и

 с
у

сп
іл

ь
с
тв

а
 

З
д

ат
н

іс
ть

 
п

р
ед

с
та

в
л
ен

н
я
 
р

е
зу

л
ь
та

ті
в
 
н

ау
к
о

в
и

х
 
д

о
сл

ід
ж

ен
ь
 
в
 

у
сн

ій
 

і 
п

и
сь

м
о

в
ій

 
м

о
в
і 

в
ід

п
о

в
ід

н
о

 
д

о
 

н
ац

іо
н

ал
ь
н

и
х

 
та

 
м

іж
н

ар
о

д
н

и
х

 с
та

н
д

ар
ті

в
 

З
д

ат
н

іс
ть

 д
о

 о
р

га
н

із
ац

ії
 т

а 
р

еа
л
із

ац
ії

 п
ед

а
го

гі
ч

н
о

ї 
д

ія
л
ь
н

о
ст

і 

З
д

ат
н

іс
ть

 д
о

 л
ід

ер
ст

в
а,

 к
ер

у
в
ан

н
я
 к

о
л
е
к
ти

в
о

м
 

Д
о

тр
и

м
ан

н
я
 е

ти
к
и

 т
а 

ак
ад

е
м

іч
н

о
ї 

д
о

б
р

о
ч

ес
н

о
ст

і 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Розвивати 

власний 

інтелектуаль-

ний та загально 

культурний 

рівень, само 

реалізовуватис

я 

+++ +++ ++ + + + + + ++ ++ ++ ++ +++ ++ +++ +++ ++ 



Інтерпретувати 

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 

показників  

 

++ + + + ++ +++  ++ + + +++ +++ +++ +++ ++ - - +++ 



Володіти, 

вдосконалюват

и та 

впроваджувати 

нові методи 

дослідження за 

обраним 

напрямом 

наукового 

проекту та 

освітньої 

діяльності 

+++ +++ +++ + +++ +++  ++ +++ - + +++ ++ +++ ++ - + ++ 

Аналізувати 

результати 

наукових 

досліджень, 

використовуват

и методи 

статистичного 

дослідження 

++ +++ +++ + + +  +++ +++ + ++ +++ +++ ++ ++ - - ++ 

Впроваджувати 

результати 

наукових 

досліджень у 

освітній 

процес, 

медичну 

практику та 

суспільство  

+ +++ + + + +  +++ +++ - - - - +++ +++ +++ + ++ 

Презентувати 

результати 

наукових 

досліджень у 

формі 

презентації, 

постерних 

доповідей, 

публікацій 

++ + + + +++ +  +++ ++ + + + + +++ +++ + + +++ 

Розвивати 

комунікації в 

+ + + - +++ +  ++ +++ +         



професійному 

середовищі й 

громадській 

сфері 

Організовувати 

освітній процес 

+++                  

Оцінювати 

ефективність 

освітнього 

процесу, 

рекомендувати 

шляхи його 

удосконалення 

+++                  

Організовувати 

роботу 

колективу 

(студентів, 

колег, 

міждисципліна

рної команди) 

+++                  

Дотримуватися 

етичних 

принципів при 

роботі з 

пацієнтами, 

лабораторними 

тваринами 

+                  

Дотримуватися 

академічної 

доброчесності, 

нести 

відповідальніст

ь за 

достовірність 

отриманих 

наукових 

результатів 

+++                  

Примітка: кількість знаків «+» відображає вплив компонента на формування програмного результату навчання.  

«+++» - даний компонент домінує 

«++» - даний компонент є достатнім 
«+» - даний компонент не вносить істотного внеску  



«-»- даний компонент не засвоюється 



ІХ. – Форми атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти наукового 

ступеня кандидата 

медичних наук 

Атестація освітньої програми – за ЄКТС (враховуючи 

сумарну кількість кредитів та рівень засвоєння кожного 

навчального курсу). 

Публічний захист наукових досягнень у формі дисертації. 

Аспірант допускається до захисту дисертації тільки після 

засвоєння освітньої програми. 

 

 

 

 

Вимоги до 

заключної 

кваліфікаційної 

роботи  

• Аспірант проводить наукові дослідження згідно з 
індивідуальним 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. 
• Робота має бути результатом закінченої творчої 
розробки і свідчити про те, що автор володіє сучасними 
методами досліджень, спроможний самостійно 
вирішувати професійно-наукові задачі, які мають 
теоретично-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.  

Вимоги до 

публічного захисту 

кваліфікаційної 

роботи 

• Процедура та умови проведення публічного захисту 
дисертації відповідають чинним Положенням та 
законодавству. 



VI - Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципи та 

процедури 

забезпечення  

якості освіти 

Визначені та легітимізовані у документах: Законі 

України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VІІ, 

«Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти» Європейської 

асоціації із забезпечення якості вищої освіти, національний 

стандарт України «Системи управління якістю» ДСТУ ISO 

9001:2009.  

Принципи забезпечення якості освіти: 

• відповідність європейським та національним 

стандартам якості вищої освіти; 

• автономія вищого навчального закладу, який несе 

відповідальність за забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти; 

• здійснення моніторингу якості; 

• системний підхід, який передбачає управління якістю 

на всіх стадіях освітньо-наукового процесу; 

• постійне підвищення якості освітньо-наукового 

процесу; 

• відкритість інформації на всіх етапах. 

Процедури забезпечення якості освіти: 

• забезпечення дослідницько-освітнього середовища; 

• удосконалення планування освітньої діяльності: 

моніторинг та періодичне оновлення освітньої програми; 

• якісний відбір контингенту здобувачів вищої освіти 

освітньо-наукового рівня доктора філософії; 

• якісний відбір наукових керівників до підготовки 

кандидата медичних наук; 

• удосконалення матеріально-технічної та науково-

методичної баз для реалізації освітньої програми; 

• забезпечення необхідних ресурсів для фінансування 

підготовки здобувачів вищої освіти за рівнем доктор 

філософії; 

• розвиток інформаційних систем з метою підвищення 

ефективності управління освітньо-науковим процесом; 

• забезпечення публічності інформації про діяльність 

ВНЗ; 

• створення ефективної системи запобігання та вияв-

лення академічного плагіату у наукових працях 

працівників ВНЗ і здобувачів вищої освіти рівня доктор 

філософії; 

• створення ефективної системи запобігання корупції 

та хабарництву в освітньому процесі ВНЗ.  

 Освітньо-науковий процес за рівнем доктор філософії 



 

 

 

 

Моніторинг 

та 

періодичний 

перегляд 

освітньої 

програми 

здійснюється відповідно до стандарту вищої освіти та 

розробленої на його основі освітньої програми. 

Моніторинг та періодичний перегляд освітньої 

програми проводиться відповідно до положення, 

розробленого ВНЗ. 

Критерії, за якими відбувається перегляд освітньої 

програми, формулюються як у результаті зворотного 

зв’язку із науково-педагогічними працівниками, 

аспірантами, так і внаслідок прогнозування розвитку 

галузі, потреб суспільства та ринку праці. 

Показниками сучасності освітньої програми є: 

• оновлюваність у відповідності до сучасного стану 

медицини; 

• участь роботодавців у розробці та внесенні змін в 

освітню програму; 

• позитивні відгуки рецензентів на освітню програму; 

• рівень задоволеності аспірантів змістом освітньої 

програми; 

• позитивні відгуки роботодавців наукових опонентів 

та рецензентів про рівень підготовки аспірантів. 

 

Щорічне 

оцінювання 

здобувачів 

вищої освіти 

Оцінювання знань, навичок та умінь аспірантів 

здійснюється у ВНЗ на підставі власного положення про 

організацію освітнього процесу. 

Система оцінювання якості підготовки аспірантів 

включає: вхідний, поточний, семестровий, щорічний, 

підсумковий контролі. Під час щорічної атестації аспірант 

один раз на рік звітує перед відділом аспірантури ВНЗ про 

виконання плану освітньо-наукової програми.  

 

Підвищення 

кваліфікації 

науково-

педагогічних, 

педагогічних 

та наукових 

працівників 

Професорсько-викладацький склад ВНЗ підвищує  

кваліфікацію в Україні і за кордоном. 

ВНЗ забезпечує різні форми підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників не рідше одного разу на 

5 років відповідно до п’ятирічного плану-графіку, який 

затверджується вченою радою ВНЗ та вводиться в дію 

наказом ректора. 

ВНЗ має право реалізувати власні програми та форми 

підвищення кваліфікації (семінари, майстер-класи, 

тренінги, конференції, вебінари, круглі столи, школи 

педагогічної майстерності тощо). 

 

 

 

Наявність 

необхідних 

Ресурсами для організації підготовки докторів 

філософії у ВНЗ є: 

• стандарт вищої освіти за освітньо-науковим рівнем 

доктора філософії спеціальності 222 Медицина; 

• освітня програма ВНЗ з підготовки докторів філософії; 



ресурсів для 

організації 

освітнього 

процесу 

• положення ВНЗ про підготовку докторів філософії; 

• робочий навчальний план; 

• робочі навчальні програми дисциплін; та практик. 

Відповідно до діючих ліцензійних умов: 

• належне навчально-методичне забезпечення 

(комплекси) навчальних дисциплін; 

• сучасні інформаційні джерела та комп’ютерна техніка; 

• власна веб-сторінка підрозділу, який відповідає за 

підготовку докторів філософії; 

• інтернет-зв’язок; 

• бібліотека із сучасною навчальною літературою, 

науковими, довідниковими та фаховими періодичними 

виданнями; 

• технічні засоби навчання; 

• наявність практичних баз для проведення всіх видів 

практики; 

• належне кадрове забезпечення викладання навчальних 

дисциплін. 

Наявність 

інформаційни

х систем для 

ефективного 

управління 

освітнім 

процесом 

Електронна система збору і аналізу інформації 

(ЄДЕБО) та інші. 

Система електронного документообігу. 

Електронна скринька. 

Публічність 

інформації 

про освітні 

програми, 

ступені освіти 

та 

кваліфікації  

На офіційному сайті ВНЗ оприлюднюються: статут, 

власне положення про організацію освітнього процесу, 

правила прийому, ступені вищої освіти, за якими 

проводиться підготовка фахівців, у тому числі за рівнем 

доктор філософії, основні дані про освітні програми тощо. 

 

 

Запобігання 

та виявлення 

академічного 

плагіату 

Процедури та заходи: 

• формування колективу ВНЗ, який не сприймає і не 

допускає академічну нечесність; 

• створення умов нетерпимості до випадків 

академічного плагіату; 

• створення експертних комісій для виявлення 

академічного плагіату в наукових статтях, монографіях, 

підручниках, навчальних та методичних виданнях, 

дисертаціях тощо; 

• виявлення та притягнення до відповідальності 

винних у академічному плагіаті. 
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ХІ. Інформаційні ресурси 

 

1. Накази Міністерства охорони здоров’я України, стандарти і протоколи 

діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів. 

2. Офіційна доказова практично-орієнтована медична інформація, яку 

містять медичні видання: газети, журнали. 

3. Інтернет ресурси. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання:  

 

Проміжний контроль успішності засвоєння освітньої програми проводиться 

наприкінці кожного року – під час річної атестації.  

Підсумковий контроль успішності навчання проводиться на основі 

оцінювання: 

- тестового контрою; 

рівня засвоєння кредитів освітньої частини навчального процесу; 

- виконаного індивідуального завдання (розроблені методичні рекомендації); 

- проведеного відкритого заняття. 

Успішне засвоєння освітньої програми є умовою дозволу до захисту 

дисертаційної роботи. 

Засоби діагностики успішності навчання змістовно-методичні, 

прогностико-діагностичні, контрольно-оціночні засоби. 

 
 

 


