
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Тернопiльський національний медичний 
університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства 
охорони здоров`я України

Освітня програма 37454 Педіатрія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 228 Педіатрія

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 102

Повна назва ЗВО Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. 
Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України

Ідентифікаційний код ЗВО 02010830

ПІБ керівника ЗВО Корда Михайло Михайлович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.tdmu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/102

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 37454

Назва ОП Педіатрія

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Спеціальність 228 Педіатрія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Відділ аспірантури та докторантури, кафедра дитячих хвороб з дитячою 
хірургією, кафедра педіатрії №2

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін, кафедра 
фізіології з основами біоетики та біобезпеки, кафедра громадського 
здоров’я та управління охороною здоров’я, кафедра іноземних мов, 
кафедра фармакології з клінічною фармакологією, кафедра української 
мови, кафедра функціональної і лабораторної діагностики, кафедра 
загальної хірургії, кафедра медичної інформатики

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Україна, 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1; вул. Руська, 12; 
вул.Дорошенка, 7; вул. Словацького, 2; вул. Клінічна, 1; вул. Січових 
Стрільців, 8, Коцюбинського, 3, Сахарова 2а.

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 738

ПІБ гаранта ОП Боярчук Оксана Романівна

Посада гаранта ОП завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

boyarchuk@tdmu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(068)-621-82-48

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 0 міс.

очна вечірня 4 р. 0 міс.

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-наукова програма (ОНП) підготовки здобувачів третього (освітньо – наукового) рівня вищої освіти ступеня 
доктора філософії зі спеціальності 228 Педіатрія розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» 
від 01.07.2014 р. № 1556-VII, Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. «Про затвердження 
Національної рамки кваліфікацій» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 509), 
Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 
(наукових установах)», методичних рекомендацій «Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації» (2014 
р.). Програма відповідає третьому (освітньо – науковому) рівню вищої освіти та восьмому кваліфікаційному рівню за 
Національною рамкою кваліфікації.
ОНП зі спеціальності Педіатрія була розроблена у 2017 році провідними вченими-педіатрами Тернопільського 
державного медичного університету ім.І.Горбачевського: проф. Боярчук О.Р. (керівник проєктної групи), проф. 
Павлишин Г.А. та проф. Банадигою Н.В. (члени проєктної групи). ОНП була розглянута та затверджена Вченою 
радою університету (протокол № 17  від  23 червня 2017 року). Освітня складова ОНП складала 48 кредитів ЄКТС, 
які були розраховані на 3 роки навчання, серед них вибіркові дисципліни склали 12 кредитів (25%). 
ОНП була переглянута в 2020 році відповідно до рекомендацій, наданих при акредитації інших ОНП галузі знань 22 
“Охорона здоров’я”  щодо її структури, компетентностей, програмних результатів навчання, переліку компонентів 
ОНП та їх логічної послідовності, розширені вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, 
оновлена тематика наукових досліджень. Програма була розроблена гарантом ОНП проф. Боярчук О.Р. та членами 
проєктної групи: проф. Павлишин Г.А. та доц. Галіяш Н.Б. До розробки ОНП було долучено здобувача, аспіранта 
Шульгай А.-М.А. ОНП була затверджена Вченою радою університету 25 червня 2020 року (протокол №7). Освітня 
складова ОНП складала 52 кредити ЄКТС, які були розраховані на 2 роки навчання, серед них вибіркові дисципліни 
склали 15 кредитів (29%). Серед вибіркових компонентів було додано 9 дисциплін загальної підготовки та 5 
дисциплін циклу професійної підготовки. Всі ОНП розміщені на сайті університету 
(https://www.tdmu.edu.ua/2020/12/06/osvitno-naukova-programa-228-pediatriya/ ).
В 2021 році на засіданні робочої групи ОНП було прийнято рішення розширити групу для розробки і перегляду 
ОНП та включити до її складу усіх стейкхолдерів (здобувачів, випускників, роботодавців та академічний персонал). 
Також були враховані побажання, висловлені рецензентами: проф. Синоверською О.Б., доц. Балацькою Н.І., 
доктором мед.наук Корицьким Г.І. За результатами рецензування та обговорення робочої групи ОК «Загальна 
патологія» було замінено на ОК «Актуальні питання сучасної педіатрії», було збільшено кількість кредитів 
вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки (з 6 до 9 кредитів), замінено певні вибіркові дисципліни 
професійної підготовки, враховуючи запити здобувачів та спеціалізацію керівників. Було розширено можливості 
вибору дисциплін з циклу загальної підготовки (вибір 2-х дисциплін). За результатами громадського обговорення 
ОНП, кафедрою дитячих хвороб з дитячою хірургією, зокрема, проф. Федорців О.Є. було запропоновано розширити 
вибіркові дисципліни професійного спрямування за тематикою «Сучасні наукові дослідження з дитячої 
пульмонології». Вказані зміни були внесені в ОНП і вона була затверджена Вченою радою університету 23 червня 
2021 року (протокол №8).
За результатами громадського обговорення  та на врахування досвіду інших ОНП було рекомендовано розширити 
дисципліни для здобуття мовних компетентностей, тому при перегляді ОНП у 2022 році було додано обов’язковий 
освітній компонент (ОК) «Культура академічної української мови».  Окрім того, на засіданні робочої групи було 
запропоновано добавити ОК «Інформаційно-комунікаційна грамотність та цифрова наука». Враховуючи рецензію 
роботодавців та побажання здобувачів, було додано вибіркову дисципліну загального профілю «Написання 
публікацій та наукових проєктів». Таким чином, освітня складова ОНП склала 58 кредитів ЄКТС, серед яких 
вибіркові дисципліни становлять 15 кредитів (26%).  
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОВ З ОД ОВ З

1 курс 2022 - 2023 2 1 1 0 0 0 0

2 курс 2021 - 2022 3 1 2 0 0 0 0

3 курс 2020 - 2021 2 0 2 0 0 0 0
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4 курс 2019 - 2020 0 0 0 0 0 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень програми відсутні

другий (магістерський) рівень програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

37454 Педіатрія

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 56734 24451

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

47863 16778

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

8672 7673

Приміщення, здані в оренду 114 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОНП Педіатрія 2022.pdf SCf8miXiH8ce67niP5IFuIrlYSXsa72GpXZ2RpbV1mk=

Навчальний план за ОП Navchalnyj-plan-228-Pediatriya-
ochna-denna-ochna-vechirnya-

forma_compressed.pdf

tG4dCvY8oiyaB3SxsVSgaEa6tGVQ3g7L/O/ck7oNZ/c=

Навчальний план за ОП Navchalnyj-plan-228-Pediatriya-
zaochna-forma_compressed.pdf

bAvh0v8ZXd4zEbeY3y6JMRdEzT8vdUSt7hNJ3Igp3sc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Retsenziya-Sorokman-T.V..pdf GA2rCSexQ1JK+j9tPlezUja2dMupnrIBH2x73dLWe30=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія О. Власенко (1).PDF LdxP9Q5fuX/sXkXodr9VgW3dfpNNMLFo4ZmfNOIp8H
A=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Retsenziya-Artymovych-A.I..pdf KmS3Ia1dRByyaQufGDEVB/W5pqLqGkLX0FwkkbCeuS
E=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілі ОНП - підготовка висококваліфікованих фахівців для системи охорони здоров’я в галузі педіатрії шляхом 
забезпечення надання освітніх послуг належної якості, дотримання високих стандартів у викладанні, науковій і 
професійній діяльності; розвиток фундаментальної і прикладної науки в області педіатрії; навчання фахівців, 
здатних до надання високотехнологічної медичної допомоги та розробки нових діагностичних і лікувальних 
технологій; створення для аспірантів умов для саморозвитку, самореалізації і духовного пошуку, що є запорукою 
формування високоосвічених, вільних, демократичних і національно свідомих людей.
Основний фокус ОНП - забезпечення формування у аспірантів здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі 
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності.
Особливістю даної ОНП є підготовка здобувачів для науково-дослідної діяльності в якості викладацьких та наукових 
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кадрів ЗВО та науково-дослідних установ в галузі охорони здоров’я, зокрема в педіатрії. Тому ОНП передбачає як 
виконання освітньої складової підготовки, так і проведення власного наукового дослідження. 
Унікальність ОНП можна визначити саме у можливості поєднання навчання в аспірантурі з практичною діяльністю 
у лікувальних закладах або з науково-педагогічною діяльністю у ЗВО, а також можливістю долучатися до розробки 
наукових проєктів, у тому числі міжнародних; розширювати знання та власні дослідницькі можливості, проводити 
дослідження за пріоритетними напрямками розвитку педіатричної науки, бути лідерами у професійному та 
науковому середовищі.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОНП відповідають місії (http://surl.li/bhelj ) та стратегії ЗВО (http://surl.li/bhell  ). 
Місія ЗВО передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців для системи охорони здоров’я України і зарубіжжя 
шляхом надання якісних освітніх послуг; дотримання високих стандартів викладання; виховання особистостей, які 
протягом всього життя проявлятимуть чуйність та милосердя, надаватимуть послуги в кращих традиціях медичної 
професії; розвиток фундаментальної і прикладної науки в галузі медицини, проведення інноваційних досліджень та 
інтеграція наукових знань в практичну медицину; надання медичної допомоги і розробка нових діагностичних і 
лікувальних технологій для потреб охорони здоров’я; забезпечення найвищих етичних та професійних стандартів у 
всіх починаннях; створення можливостей підвищення професійного рівня, умов для академічного лідерства та 
самовираження особистості; створення умов для саморозвитку, професійного становлення, культурного і духовного 
пошуку, можливостей формувати свою траєкторію освіти, що є запорукою формування високоосвічених, вільних, 
демократичних і національно свідомих професіоналів.
Стратегічні завдання розвитку університету включають забезпечення якості освітніх послуг відповідно до 
міжнародних стандартів, підготовку високоосвічених конкурентноспроможних професіоналів у галузі медицини, в 
тому числі педіатрії; утвердження Університету як прогресивного наукового центру для проведення досліджень за 
пріоритетними напрямами розвитку медичної науки  на рівні світових стандартів.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Загалом здобувачі та випускники програми належать до розробників ОНП, зокрема, аспірантка Панченко О.І. та 
аспірантка, а в подальшому випускниця Шульгай А.-М.А. Вони брали активну участь у засіданнях робочої групи з 
розробки ОНП та вносили свої пропозиції. При перегляді ОНП у 2020 році аспіранткою Шульгай А.-М.А. було 
внесено пропозицію щодо вивчення освітніх компонентів ОНП протягом перших 2-х років навчання, а також 
важливість педагогічної практики, що було враховано при перегляді ОНП.  На засіданні робочої групи від 8 квітня 
2021 року випускницею ОНП Шульгай А.-М.А. було внесено пропозицію щодо збільшення тривалості вибіркових 
дисциплін циклу професійної підготовки з 6 до 9 кредитів, що було враховано при перегляді ОНП у 2021 році. 
Здобувачі висловлюють свої пропозиції також під час анкетування (http://surl.li/bylcj ). Під час спільної зустрічі із 
здобувачами 12 травня 2022 року, аспірантом Боднарчук-Сохацькою Н.Я. було внесено пропозицію додати 
вибіркову дисципліну «Написання публікацій та наукових проектів», яка була врахована при перегляді ОНП у 2022 
році.

- роботодавці

Роботодавці входять до складу розробників ОНП, зокрема Корицький Г.І., генеральний директор КНП 
“Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня”. До складу розробників також входить проф. Кліщ І.М. - проректор  
з наукової роботи ТНМУ, адже випускники ОНП в першу чергу поповнюють кадровий склад ЗВО. Проф. Кліщ І.М. 
на засіданні робочої групи від 10.06.2022 р. запропонував добавити ОК «Інформаційно-комунікаційна грамотність 
та цифрова наука», враховуючи сучасні тенденції розвитку науки і суспільства. Представники роботодавців вносять 
свої пропозиції через рецензії ОНП. В 2020 році були отримані рецензії завідувача кафедри дитячих хвороб Івано-
Франківського національного медичного університету, проф. Синоверської О.Б. та генерального директора 
Корицького Г.І. із пропозиціями посилення обов’язкових компонентів професійної підготовки для досягнення цілей 
та ПРН ОНП. Дані пропозиції були враховані при перегляді ОНП у 2021  році – ОК «Загальна патологія» було 
замінено на «Актуальні питання сучасної педіатрії». У 2021 році отримано рецензію проректора з наукової роботи 
Донецького національного медичного університету, проф. Чернишової О.Є. щодо розширення вибіркових ОК 
загального профілю, що було враховано при перегляді ОНП в 2022 р. У 2022 р. також отримані рецензії 
роботодавців  (http://surl.li/eospe ). Зворотний зв’язок з роботодавцями здійснюється також під час їхнього 
опитування (http://surl.li/ceyuo).

- академічна спільнота

Академічна спільнота (викладачі) бере безпосередню участь в розробці ОНП. До складу розробників, окрім гаранта 
ОНП проф. Боярчук О.Р. входять члени проєктної групи – проф. Павлишин Г.А., доц. Галіяш Н.Б., викладач доц. 
Кінаш М.І. Окрім того, академічна спільнота має можливість вносити свої пропозиції під час громадського 
обговорення ОНП. Зокрема, під час громадського обговорення у 2021 році проф. кафедри дитячих хвороб з дитячою 
хірургією Федорців О.Є. подала пропозицію щодо розширення вибіркових дисциплін професійного спрямування за 
тематикою «Сучасні наукові дослідження з дитячої пульмонології», яка була врахована. Під час громадського 
обговорення у 2022 році проф. Марущак М.І. було внесено пропозиції щодо розширення дисциплін для здобуття 
мовних компетентностей, зокрема введення дисципліни «Культура академічної української мови», що є важливим 
компонентом набуття соціальних навичок. Академічна спільнота, враховуючи цілі та ПРН, побажання здобувачів та 
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сучасні виклики науки, формує перелік вибіркових дисциплін та розробляє силабуси. Також щорічно відбувалися 
спільні зустрічі викладачів, які залучені до ОНП, де  обговорювались проблемні питання,  шляхи та методи 
покращення ОНП. Під час анкетування викладачі також мають можливість вносити свої пропозиції щодо 
формулювання цілей та ПРН (зразок анкети http://surl.li/fgmcd ). Інтереси академічної спільноти також 
враховуються під час обговорення ОНП на засіданнях профільних кафедр.

- інші стейкхолдери

Професійні громадські організації та їх регіональні осередки, зокрема «Асоціація неонатологів», «Асоціація 
педіатрів» також зацікавлені в підготовці високопрофесійних кадрів. «Асоціація неонатологів» внесла пропозицію 
щодо наукового обґрунтування впровадження елементів нейро-розвиткового догляду для новонароджених різного 
гестаційного віку, що знайшло відображення в ОНП. Від «Асоціації педіатрів» було надано пропозицію щодо 
поглибленого вивчення перебігу СOVID-19 та станів, які з ним асоціюються у дітей. Дані пропозиції також були 
враховані  при перегляді ОНП та виборі тематик наукового дослідження. Пацієнтські громадські організації («Сяйво 
духу», «Рідкісні імунні захворювання») висловили побажання щодо врахування розгляду питань, які стосуються 
допомоги дітям із інвалідністю, а також посилення настороженості щодо первинних імунодефіцитів, що було 
враховано при формуванні вибіркових дисциплін та робочих програм дисциплін професійного спрямування.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

«Аналітичний звіт щодо професійно кваліфікаційного прогнозування в Україні» (https://cutt.ly/f0eTOkI) за 2017 рік 
показав зростання попиту на працівників сфери охорони здоров’я (ОЗ)  до 2025 р. Пандемія COVID-19 та 
повномасштабна війна в Україні ще більше загострили необхідність підготовки висококваліфікованих кадрів у 
медицині, в тому числі в педіатрії. 
Цілі ОНП та ПРН відображають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці, так як сприяють формуванню не 
лише високопрофесійних фахівців, а й формуванню високоосвічених, національно свідомих людей. Тематика 
наукових досліджень відображає сучасні тенденції розвитку педіатрії та ринку праці, зокрема розвитку неонатології, 
дитячої кардіоревматології, проблеми COVID-19 та його наслідків. Тенденції ринку праці враховуються при 
розширенні каталогу вибіркових ОК. Зокрема, за рекомендаціями роботодавців були додані вибіркові дисципліни 
«Менеджмент в ОЗ», «Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин», «Конфліктологія», що відображає 
тенденції розвитку системи ОЗ, в тому числі педіатрії (http://surl.li/fgmex ).
Розвиток університету збільшує потреби у високоосвічених науково-педагогічних працівниках, які володіють 
мовними компетентностями, універсальними навичками дослідника, глибинними знаннями із спеціальності, 
загальнонауковими компетентностями. Цілі та ПРН ОНП направлені на забезпечення саме таких компетентностей 
випускників. Зв’язок з випускниками програми та роботодавцями, їх участь у розробці ОНП дозволяють вчасно 
реагувати на вимоги ринку праці.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Цілі і ПРН враховують галузевий контент, що відображено, в першу чергу в циклі дисциплін професійної підготовки 
(ОК 8, 9, 11; ВК 11-15), які забезпечують набуття глибинних знань із спеціальності, зокрема, з педіатрії.
Тематика наукових досліджень здобувачів відображає пріоритетні напрямки як розвитку педіатрії, так і 
регіональний контекст. Зокрема, відкриття в Україні та в Тернопільській області сучасних перинатальних центрів 
загострило потребу у висококваліфікованих спеціалістах з неонатології та розвиток наукових досліджень у даній 
галузі, зокрема покращення виходжування немовлят (наукові роботи здобувачів Сатурської У.В., Зайцевої Т.Ю.). 
Потреба підготовки спеціалістів з дитячої кардіології і ревматології, як зазначалось при анкетуванні роботодавців, 
відобразилось у науковій роботі з дитячої кардіоревматології здобувача Ковальчук Н.І., яка присвячена проблемі 
ювенільного ідіопатичного артриту. Враховуючи виклики пандемії COVID-19, низка наукових робіт присвячена саме 
цій проблемі та його наслідкам для молодого покоління, враховуючи і високий ризик стресу, пов’язаний з війною.
Беручи до уваги потребу університету в науково-педагогічних кадрах, ПРН13-15 направлені на організацію навчання 
учасників освітнього процесу, оцінку його ефективності. ОК «Педагогіка та психологія вищої школи з основами 
риторики», «Педагогічна практика» направлені на здобуття компетентностей викладання у вищій школі та 
забезпечують досягнення визначених ПРН.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При розробці ОНП було проаналізовано Стандарт підготовки докторів філософії в області біомедицини та охорони 
здоров’я в Європі (Standards for PhD Education in Biomedicine and health Sciences in Europe. A proposal from 
ORPHEUS/AMSE/WFME (http://surl.li/fgmni). Основні цілі та ПРН базуються на принципах, окреслених в Стандарті 
та стосуються не тільки набуття компетентностей кваліфікованого дослідника, але й уміння вирішувати складні 
проблеми в професійній діяльності шляхом критичного аналізу і оцінки, генерувати нові ідеї, бути лідером. 
Відповідно до рекомендацій Стандарту цикли дисциплін професійної підготовки, наближені до тематики дисертації 
увійшли до вибіркових ОК. Гарант ОНП проф. О.Боярчук під час стажування в Університеті Арістотеля (Салоніки, 
Греція), Вроцлавському медичному університеті (Польща) також ознайомилася з ОНП з підготовки доктора 
філософії з педіатрії, де важливе значення надавалось вмінню працювати автономно, з дотриманням дослідницької 
етики, академічної доброчесності та авторського права. 
Окрім того, було проаналізовано 7 вітчизняних ОНП підготовки доктора філософії з педіатрії. При розробці та 
перегляді ОНП було враховано досвід Харківського національного медичного університету щодо вибіркових 
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дисциплін циклу професійної підготовки, досвід Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. 
Шупика щодо вибіркових компонентів циклу дисциплін загальної підготовки, досвід Запорізького державного 
медичного університету щодо покращення комунікативних навичок.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

На даний час стандарт вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем за спеціальністю 228 Педіатрія відсутній. 

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Визначені ОНП програмні результати навчання відповідають  восьмому  рівню Національної рамки кваліфікацій 
України (http://surl.li/njwq). Зокрема, ПРН 1-8, ПРН 17 ОНП відповідають вимогам оволодіння спеціалізованими 
навичками, «необхідними для розв’язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки та/або 
інновацій; розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики, започаткування, планування, 
реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної 
академічної доброчесності; критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей».
ПРН 3, ПРН 12, ПРН 14 відповідають вимогам щодо «вільного спілкування з питань, що стосуються сфери наукових 
та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому використання академічної 
української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях».
ПРН 8-9, ПРН 16-17 відповідають вимогам щодо демонстрації значної авторитетності, інноваційності, високого 
ступеня самостійності, академічної та професійної доброчесності, відданості розвитку нових ідей або процесів у 
передових контекстах професійної та наукової діяльності; здатності до безперервного саморозвитку та 
самовдосконалення.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

58

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

43

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

15

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

ОНП відповідає спеціальності 228 «Педіатрія». Цикл як обов’язкових, так і вибіркових ОК професійної підготовки 
направлений саме на поглиблення знань з педіатрії і підготовку науковців у галузі педіатрії. Обов’язкові ОК для 
здобуття глибинних знань із спеціальності складають 19 кредитів і включають наступні дисципліни: «Актуальні 
питання сучасної педіатрії», «Методологія і техніки інструментальних та лабораторних досліджень в педіатрії», 
«Клінічна епідеміологія та доказова медицина», «Аналіз сучасних проблем та наукових напрямків в педіатрії», 
«Педагогічна практика». Цикл ОК на набуття навичок дослідника «Методологія наукового дослідження», 
«Інформаційно-комунікаційна грамотність та цифрова наука» відповідає методам і технологіям, якими має 
оволодіти здобувач для подальшої професійної діяльності. Вибіркові ОК професійної підготовки професійного 
спрямування складають 9 кредитів та включають основні напрямки наукових досліджень в педіатрії, зокрема з 
неонатології, дитячої кардіології і ревматології, дитячої інфектології, дитячої алергології та імунопатології, 
пульмонології. Дані напрямки враховують актуальність проблем в педіатрії, потреби ринку, галузевий та 
регіональний контекст, інтереси здобувачів та напрямки наукової діяльності керівників. Вони переглядаються та 
доповнюються залежно від розвитку спеціальності та потреб стейкхолдерів. 

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

У «Положенні про організацію освітнього процесу в ТНМУ» (http://surl.li/eihpb ) та в «Положенні про підготовку 
здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії» (http://surl.li/ewnmq ) передбачено можливість формування 
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів. «Положення про вибіркові дисципліни в ТНМУ» (http://surl.li/eostp ) 
визначає механізми функціонування індивідуальної освітньої траєкторії – від методів формування кафедрами 
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вибіркових компонентів до процесу вибору здобувачами. Обсяг вибіркових дисциплін складає 25,9% від загального 
обсягу ОНП, що відповідає Закону України «Про вищу освіту». Аспіранти мають можливість обирати дві дисципліни 
з десяти запропонованих ОК загального профілю (всього 6 кредитів) та 1 дисципліну з циклу професійної 
підготовки (9 кредитів). Окрім того, ОНП передбачає можливість вибору дисциплін загального профілю з 
магістерського рівня чи третього освітньо-наукового рівня інших спеціальностей.
Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується також через наявність умов вибору 
напрямку наукових досліджень та вибору наукового керівника відповідно до тематики наукової роботи. Після 
поступлення в аспірантуру здобувачі формують індивідуальний план роботи із чітким зазначенням строків 
виконання та обсягу наукових досліджень. Здобувачі ОНП мають можливість брати участь в програмах вітчизняної 
та міжнародної академічної мобільності.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Аспіранти реалізовують своє право на вибір навчальних дисциплін відповідно до наявних у ТНМУ нормативних 
документів: «Положення про вибіркові дисципліни» (http://surl.li/eostp ) та «Положення про підготовку здобувачів 
вищої освіти ступеня доктор філософії» (http://surl.li/ewnmq ). Вибіркові навчальні дисципліни формуються у 
каталозі, який розміщений на офіційному сайті ТНМУ (http://surl.li/eostl ). Каталог вибіркових дисциплін 
формується на основі подання кафедр, враховуючи кадрове забезпечення, навчально-методичне забезпечення та 
матеріально-технічну базу кафедри. При цьому враховуються інтереси стейкхолдерів (здобувачів, роботодавців, 
випускників) за результатами зворотного зв’язку під час зустрічей та опитування. Відповідно до ОНП, аспірант може 
обирати дисципліни загального профілю з магістерського рівня чи третього освітньо-наукового рівня інших 
спеціальностей. Вивчення вибіркових дисциплін загального профілю розпочинається в другому семестрі першого 
року навчання. Після зарахування, здобувачі отримують інформацію про можливість формування власної освітньої 
траєкторії і вибору дисциплін. Аспірант подає письмову заяву із зазначенням свого вибору на 2-ий семестр першого 
року у відділ аспірантури та докторантури протягом 2 місяців від дати зарахування. Після щорічного поновлення 
каталогу вибіркових дисциплін, з 1 по 7 лютого завідувач відділ аспірантури проводить зібрання здобувачів та 
пропонують визначитися із вибором навчальних дисциплін на наступний навчальний рік шляхом написання заяви 
на ім’я проректора ЗВО. Заява аспіранта є підставою для включення цієї дисципліни до індивідуального 
навчального плану. Здобувач, який не визначився з переліком вибіркових навчальних дисциплін та не подав заяву у 
визначені терміни, буде записаний для вивчення тих дисциплін, які відділ аспірантури вважатиме необхідними для 
оптимізації кількісного складу академічних груп. Вивчення дисциплін може проходити як на відповідних кафедрах 
університету, так і (за бажанням аспіранта) на кафедрах інших ЗВО в Україні або закладах-партнерах за кордоном в 
рамках програм академічної мобільності. Таку ж можливість мають аспіранти при вивченні обов’язкових 
компонентів ОНП.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка аспірантів досягається за рахунок вивчення циклу дисциплін професійної підготовки (19 
кредитів обов’язкових ОК та 9 кредитів вибіркових ОК), що дозволяє здобути глибинні знання з педіатрії та набути 
відповідних компетентностей. Вибіркові дисципліни даного циклу відображають потреби ринку праці та 
рекомендації роботодавців (дитяча кардіоревматологія, інфектологія неонатологія, тощо). ОНП передбачає 6 
кредитів педагогічної практики, яка дозволяє набути спеціальних компетентностей 8 і 10. Під час педагогічної 
практики аспірант викладає дисципліни спеціалізації на закріпленій кафедрі. Заняття проводяться під 
керівництвом викладача з використанням інноваційних технологій, клінічних розборів хворих, використання кейс-
методу, роботи у групах тощо. Аспіранти оволодівають навичками підготовки навчально-методичної документації, 
організації позааудиторної роботи. Здобувачі, які навчаються за очною вечірньою та заочною формами, поєднують 
підготовку в аспірантурі з науково-педагогічною діяльністю та/чи лікувальною роботою. Серед аспірантів ОНП 
«Педіатрія» є здобувачі очної вечірньої форми навчання, які  виконують функцію завідувача відділу обласної 
дитячої лікарні (Боднарчук-Сохацька Н.Я.), працюють у відділеннях лікарні (Ковальчук Н.І., Зайцева Т.Ю., 
Сатурська У.В.). Аспірант Панченко О.І. поєднує підготовку в аспірантурі з лікувальною роботою та науково-
педагогічною діяльністю. За результатами анкетування, всі здобувачі вказали, що їх цілком задовільняє процес 
навчання в аспірантурі (http://surl.li/bylcj ).

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

ОК як загальної, так і професійної підготовки сприяють оволодінню соціальними навичками. «Філософія науки» та 
«Академічна доброчесність» формують системний науковий світогляд, професійну етику та загальний культурний 
кругозір. “Іноземна мова наукового спілкування”, “Культура академічної української мови” сприяють здобуттю 
мовних компетентностей, комунікативних навичок. “Інформаційно-комунікаційна грамотність та цифрова наука” та 
“Педагогіка та психологія вищої школи з основами риторики” сприяють застосуванню сучасних інформаційних 
технологій у науковій діяльності та практичній роботі, формуванню лідерських навичок, вмінню працювати в 
команді, вирішувати конфлікти. Цикл вибіркових ОК “Біоетичні аспекти наукових досліджень”, “Правовий статус 
суб’єктів медичних правовідносин”, “Академічне письмо”, “Конфліктологія”, “Менеджмент в ОЗ” направлені на 
здобуття науково-комунікативних навичок та формування лідерських якостей. Дисципліни фахового спрямування 
розвивають комунікативні навички у аспірантів, вміння працювати в команді, працювати у критичних умовах,  
управляти своїм часом, логічно і системно мислити. 
Форми та методи навчання також сприяють формуванню соціальних навичок. Зокрема, робота в групах, кейс-
методи, мозковий штурм, презентація наукового проєкту сприяють формуванню комунікативних та лідерських 
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навичок, вмінню роботи в команді, логічно і системно мислити. Ігрові та симуляційні методи викладання формують 
у здобувача вміння працювати у критичних умовах, вирішувати конфлікти, делегувати повноваження.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт підготовки докторів філософії за спеціальністю 228 Педіатрія на даний час відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Відповідно до «Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії» (http://surl.li/ewnmq ) 
обсяг ОК регламентується навчальним планом, причому обсяг самостійної роботи аспіранта з кожної навчальної 
дисципліни повинен становити не більше ⅔ загального обсягу навчального плану аспіранта, відведеного для 
вивчення дисципліни. Відповідно до навчального плану очної форми навчання лекції становлять 146 годин (8,4%), 
семінари - 144 години (8,3%), практичні - 388 годин (22,3%), самостійна робота - 1062 години (61%). Загалом серед 
контактних (аудиторних) годин переважають практичні заняття, форми та методи навчання на яких дозволяють 
найбільш ефективно досягти ПРН. В ТНМУ проводяться опитування здобувачів, у тому числі аспірантів, при якому 
вони мають можливість висловитися щодо свого завантаження за ОП та вносити пропозиції. Всі здобувачі вказали, 
що навантаження за ОНП “Педіатрія” є оптимальним.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

У ТНМУ підготовка здобувачів докторів філософії за спеціальністю «Педіатрія» за дуальною формою освіти не 
здійснюється. 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

Правила прийому на навчання до ТНМУ розміщені на головному сайті університету, в розділі «Публічна 
інформація» (http://surl.li/fgouc ). Додаток 6 містить правила прийому в аспірантуру.  Окрім цього, правила прийому 
опубліковані на спеціалізованому сайті приймальної комісії: http://surl.li/ejvww .
На цьому ж сайті є окрема сторінка «Аспірантура», що містить, окрім власне правил прийому (лише Додатка 6), 
інформацію про ліцензійний обсяг, програми підготовки до вступних іспитів та зразки тестових завдань:  
http://surl.li/fgouq .
Ця інформація також опублікована на спеціалізованій сторінці відділу аспірантури - “На допомогу вступнику” 
http://surl.li/fgouw .

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Відповідно до правил прийому, претендувати на навчання для здобуття ступеня доктора філософії з Педіатрії 
можуть лише особи, які здобули ступінь магістра (ОКР спеціаліста) відповідного спрямування. Зарахування на 
навчання здійснюється виключно на конкурсній основі за конкурсним балом. Конкурсний бал складається з 
результатів тестових іспитів зі спеціальності «Педіатрія» та іноземної мови на вибір вступника (або сертифіката) за 
100-бальною шкалою та додаткових балів. Зокрема додатково враховуються перемоги на міжнародних студентських 
олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, наукові статті, участь у конференціях зі спеціальності за останні 
три роки. Також вступник подає науковий текст (доповідь, дослідницьку пропозицію, проєкт) з педіатрії, що 
дозволяє оцінити його орієнтування в актуальній науковій літературі; список опублікованих наукових праць і 
винаходів (за наявності) та їх відтиски (не тези) у фаховому виданні; рекомендацію Вченої ради закладу вищої 
освіти (за наявності); рекомендаційний лист(и) (зокрема, від потенційного роботодавця та/або вченого, 
зацікавленого у науковій співпраці з вступником. Завдання вступного випробування зі спеціальності складені 
відповідно до програми для вступу на спеціальність «Педіатрія» і містять теми з усіх розділів педіатрії. Гарант ОНП 
бере участь у розробці програми та завдань вступного іспиту, оцінюванні іспиту як член екзаменаційної комісії, у 
профорієнтаційній роботі як член приймальної комісії. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів, отриманих у інших ЗВО, регулюють «Положення про підготовку здобувачів вищої 
освіти ступеня доктор філософії у ТНМУ» (http://surl.li/ewnmq), а також «Положення про порядок реалізації права 
на академічну мобільність учасників освітнього процесу ТНМУ» (http://surl.li/etvwf ). Відповідно до цих положень, 
засвоєння аспірантами обов’язкових та вибіркових дисциплін може відбуватися в межах реалізації права на 
академічну мобільність. Визнання результатів навчання відбувається шляхом порівняння та визнання кредитів 
ЄКТС (за відсутності цієї системи у країні ЗВО-партнера – переведення оцінки в шкалу успішності Університету) на 
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підставі поданої академічної довідки з переліком та результатами вивчених навчальних дисциплін, кількістю 
кредитів та інформацією про форму контролю, завіреної в установленому порядку. Рішення про визнання приймає 
Вчена рада Університету. Організаційний супровід, забезпечення доступності для учасників, методичну допомогу на 
відповідних етапах здійснюють відділ міжнародних зв’язків, науковий і навчальний відділи, комісія з визнання 
результатів навчання, гарант. Вони забезпечують поширення інформації про можливості академічної мобільності та 
визнання результатів такого навчання, координують навчальні плани зі ЗВО-партнерами, проводять конкурсний 
відбір, забезпечують документообіг, перевірку та визнання результатів навчання.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Аспірантка Ковальчук (Трендовацька) Наталія Ігорівна пройшла цикл спеціалізації та отримала сертифікат 
спеціаліста з дитячої кардіоревматології, виданий Національною медичною академією післядипломної освіти імені 
П.Л. Шупика (№ 13501, 15.04.2019 р.). Здобувачка поінформована науковим керівником про те, що ВБ11 “Сучасні 
наукові дослідження з дитячої кардіоревматології” їй може бути перезараховано за умови подання відповідної заяви 
перед початком викладання відповідно до навчального плану.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок 
визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у Тернопільському 
національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (http://surl.li/enhuh ). Визнаються 
результати засвоєння дисципліни, що здобуті після зарахування на навчання в аспірантурі. Аспірант подає 
керівнику відділу аспірантури документи, що свідчать про результати навчання, отримані в неформальній освіті. 
Розпорядженням керівника створюється атестаційна комісія, що включає гаранта програми, яка або повністю 
визнає результати навчання, або перезараховує частково здобуті компетентності з обґрунтуванням рішення. 
Процедура передбачає право комісії атестувати (перевірити здобуті знання) аспіранта відповідно до запитань, 
включених до робочої програми певної дисципліни з метою контролю якості освіти.  Відповідне Положення 
опубліковане в розділі «Публічна інформація» на сайті Університету. Про право аспіранта на здобуття 
неформальної освіти та на визнання її результатів Університетом інформує науковий керівник/консультант. У 
«Індивідуальному плані наукової роботи аспіранта» відповідного року навчання здобувачі планують, а також 
звітуються за результатами виконання таких видів діяльності, як участь у науково-практичних заходах, майстер-
класах, стажуваннях тощо.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Прикладами визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті, є  перезарахування академічних 
годин з дисципліни «Актуальні питання сучасної педіатрії» аспіранткам другого року навчання зі спеціальності 228 
Педіатрія Боднарчук-Сохацькій Наталії Ярославівні та Лабівці Оксані Володимирівні у зв’язку з їх участю у 
конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку», яка відбулася 20-21.10.2022 року, з тем: «Хвороби органів 
дихання (захворювання нижніх дихальних шляхів)» – 2 год., «Хвороби органів травлення (захворювання товстої 
кишки)» – 2 год., «Бронхообструктивний синдром у дітей» – 2 год., «Сучасні наукові дослідження з дитячої 
алергології та імунопатології» з тем: «Бронхіальна астма у дітей» – 2 год., «Нереспіраторні алергічні захворювання» 
– 2 год., «Імунопрофілактика інфекційних хвороб» – 2 год., «Діагностика вроджених помилок імунітету – 2 год., 
«Комбіновані імунодефіцити, пов'язані з синдромальними ознаками» – 2 год., «Дефекти системи комплементу” – 2 
год. Підстава: сертифікати учасників конференції 2022-1075-1005514-100059, 2022-1075-1005514-100099 відповідно, 
програма конференції “Медико-соціальні проблеми дитячого віку”. Перезарахування відбулося шляхом прийняття 
відповідного рішення Вченою радою Університету після подання проректора з науково-педагогічної роботи на 
основі результатів роботи атестаційної комісії.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

«Положення про організацію освітнього процесу в ТНМУ» (http://surl.li/eihpb) визначає   форми і методи навчання, 
які сприяють досягненню ПРН за даною ОНП. Форми та методи навчання відображені у робочих програмах та 
силабусах ОК. Зокрема, використовуються наступні методи: словесні – розповідь, бесіда, пояснення; практичні – 
вправа, практична робота; пояснювально-ілюстративні – лекції, навчальна література, відеофільми (ОК 1-12; ВБ 1-
15). Перевага надавалась аналітичному; дослідницькому методу, методу проблемного викладу; інтерактивним 
технологіям навчання (кейс метод, мозковий штурм, робота в малих групах тощо); технології опрацювання 
дискусійних питань (визначення позиції, її відстоювання, дебати тощо). Для прикладу, при вивченні ОК8 та ВБ 11-15 
для досягнення визначених ПРН використовується дискусії, розглядаються різні точки зору, в тому числі 
контраверсійні, розбираються проблемні кейси клінічних випадків і наукових розробок з урахуванням наукових і 
професійних інтересів здобувачів, що сприяє формуванню критичного мислення, формує вміння проводити аналіз і 
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синтез наукових даних. Детальний виклад методів навчання відображено в табл.3, а також в робочих програмах та 
силабусах: http://surl.li/fgren ; http://surl.li/fgres ; http://surl.li/fgrfg ; http://surl.li/fgrfm. 

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Студентоцентрований підхід забезпечується завдяки вільному вибору здобувачами форми навчання: очної (денної, 
вечірньої) чи заочної; наукового керівника і теми наукового дослідження; вибіркових дисциплін відповідно до 
специфіки наукового дослідження. Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки повністю відповідають 
науковим інтересам здобувачів та оновлюються відповідно до їх потреб. Аспіранти виступають суб’єктами і 
відповідальними учасниками освітнього процесу. Вони входять до складу робочої групи з розробки ОНП (аспіранти 
Панченко О.І., Шульгай А.-М.А), беруть участь в обговореннях, оновленні програми (http://surl.li/eospe ), 
опитуваннях щодо якості освітнього процесу та середовища (http://surl.li/bylcj ). Участь аспірантів у національних, 
європейських стажуваннях, семінарах, тренінгах, конференціях зараховується до годин навчання з 
перезарахуванням отриманих кредитів. Методи навчання направлені на максимальне залучення здобувачів до 
обговорення і дискусій, вирішення незрозумілих питань. За результатами анкетування - всі аспіранти вказали, що їх 
задовільняє процес навчання в аспірантурі, рівень подання лекцій і викладання практичних занять 
(http://surl.li/fgxux ).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Науково-педагогічні працівники, що здійснюють викладання дисциплін за даною ОНП, мають право вільно обирати 
методи навчання і викладання, провадження наукової та інноваційної діяльності, що відповідає принципам 
академічної свободи. 
Викладачі самостійно визначають методологію проведення практичних/семінарських занять та лекцій з метою 
забезпечення досягнення ПРН; розробляють і пропонують вибіркові дисципліни, тематики наукових досліджень 
відповідно до напрямків своєї професійної та наукової діяльності, перспектив розвитку. Контракт та посадові 
інструкції викладачів передбачають право самостійного визначення змісту і форми навчання, методів підвищення 
кваліфікації, участь в оновленні ОП. При опитуванні викладачів 82,3% вказали, що вільно обирають форми і методи 
навчання (http://surl.li/ejvzk ).
Після зарахування в аспірантуру, здобувачі обирають наукового керівника, тему наукового дослідження, відповідно  
розробляють індивідуальний навчальний план, обирають вибіркові дисципліни, таким чином формують власну 
освітню траєкторію.  При виконанні навчальних завдань, аспіранти мають можливість вибору тематики для 
дослідження і обговорення.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання навчальних 
досягнень здобувача у межах окремих освітніх компонентів зазначена в ОНП  (http://surl.li/eospe),  силабусах  і 
робочих програмах дисциплін, які розміщені на кафедральних сторінках в розділі навчальна робота 
(https://www.tdmu.edu.ua/departments/ ). Інформація щодо змісту навчання відображена в положенні 
(http://surl.li/ewnmq) і на сторінці відділу аспірантури та докторантури (https://aspirantura.tdmu.edu.ua/ ). Після 
зарахування в аспірантуру кожен здобувач отримує корпоративну електронну пошту аспіранта. Використання 
корпоративного поштового сервісу, дозволяє забезпечити ефективну комунікацію здобувачів із викладачами, 
науковими керівниками, гарантом ОНП, адміністрацією ЗВО.
Особисто отримати інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв 
оцінювання у межах окремих ОК або ВБ аспіранти можуть від співробітників відділу аспірантури та докторантури, а 
також викладачів на першому занятті/лекції з відповідної дисципліни. За результатами анкетування, усі здобувачі 
оцінили доступність інформації на сайті університету на відмінно та добре (http://surl.li/fgxux ).

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Підготовка висококваліфікованих дослідників у галузі педіатрії відбувається завдяки формуванню універсальних 
навичок дослідника в результаті навчання і через залучення здобувачів у виконання наукових проєктів, у тому числі 
міжнародних, що проводяться колективами кафедр. Універсальні навички дослідника, зокрема проведення 
науково-інформаційного пошуку, обґрунтування, планування та управління науковими проектами аспіранти 
набувають при вивченні ОК3 та ОК11. Цифрову грамотність здобувачі мають змогу поліпшити, опанувавши ОК4.  
Здобути знання щодо новітніх наукових та клінічних методів за спеціальністю, покращити методологічне 
забезпечення можна при вивченні ОК9, ОК10. ВБ 1-6, 8, 10 дають змогу поглибити навички менеджменту наукових 
досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності, забезпечення біоетичних аспектів досліджень, презентації їх 
результатів. У навчально-науковому процесі використовуються новітні наукові розробки та інтерактивні методики 
викладання. Зокрема, при викладанні ВБ12-14 викладачі використовують свої наукові напрацювання в напрямках 
дитячої імунології, алергології, неонатології, інфектології. Низка описаних власних клінічних випадків та 
результатів наукових досліджень у фахових виданнях та журналах баз Scopus/WoS використовуються під час занять, 
проводяться дискусії (http://surl.li/fgznu).  Проф. Шевчук О.О. при викладанні ОК4 використовує напрацювання, 
здобуті під час проходження Програми Executive Masters in Management of Research Infrastructures від Міланського 
університету «Бікокка» (H2020 Grant 871972).
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Наукова складова ОНП передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом 
наукового керівника, оформлення його результатів у вигляді дисертації та дає змогу сформувати компетентність 
наукового дослідника. Виконання етапів дослідження відображається в Індивідуальному плані наукової роботи. 
Дослідницька інфраструктура ЗВО дає аспірантам можливість виконання власних наукових досліджень на базі 
атестованих наукових лабораторій ЗВО (http://surl.li/ewwfj ). Також здобувачі мають змогу виконувати клінічну 
частину дослідження на клінічних базах педіатричних кафедр (http://surl.li/fgziq).
Наукові проєкти викладачів (Боярчук О.Р., Павлишин Г.А., Шевчук О.О.) та здобувачів отримують грантові 
підтримки (http://surl.li/evgxh) та фінансування за кошти державного бюджету. Зокрема, здобувач Перестюк В.О. є 
виконавцем НДР, що фінансується МОЗ України ( http://surl.li/fgzql). 
Важливим компонентом наукової складової ОНП аспірантури є підготовка та публікація наукових статей, тез, 
виступи на конференціях, конгресах, симпозіумах тощо. Результати власних наукових досліджень можна 
представляти в 11 фахових періодичних виданнях ТНМУ (http://surl.li/fgzvu ), інших фахових виданнях України та 
зарубіжжя. Аспіранти Сатурська У.В., Боднарчук-Сохацька Н.Я., Ковальчук Н.І. мають публікації в журналах баз 
Scopus та/або Web of Science за напрямками наукового дослідження (http://surl.li/fhafp ; http://surl.li/fhagw).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Відповідно до «Положення про освітні програми, їх моніторинг, перегляд та процедуру оновлення» 
(http://surl.li/lcbo )  перегляд та оновлення ОП проводиться щорічно з урахуванням результатів її моніторингу. 
Процедура розробки, затвердження, моніторингу, перегляду та оновлення силабусів навчальних дисциплін 
здійснюється відповідно до “Положення про силабус навчальної дисципліни” (http://surl.li/fhbpx) та передбачає 
щорічний перегляд змісту навчальних дисциплін на основі наукових досягнень та сучасних практик в педіатрії. 
Зокрема, в силабусі і робочій програмі «Сучасні наукові дослідження з дитячої інфектології» в 2021 році були 
оновлені критерії щодо педіатричного запального мультисистемного синдрому, відповідно до дефініцій WHO, CDC, 
RCPCH та сучасні підходи до його лікування. Аналіз міжнародних стандартів та досвід виходжування передчасно 
народжених немовлят в Європейських країнах включено у силабус «Сучасні наукові дослідження з неонатології» 
(2021 р), у 2022 році його оновлено за рахунок питань оцінки та менеджменту болю у передчасно народжених 
немовлят відділення інтенсивної терапії. Нові підходи до класифікації вроджених помилок імунітету, впроваджені 
нові протоколи лікування дефектів антитілоутворення відобразились в оновлені змісту ВБ14. ОК8 регулярно 
оновлюється, враховуючи нові наукові досягнення і оновлені протоколи лікування бронхіальної астми, пневмонії у 
дітей. Зміст силабусу з дисципліни "Менеджмент в охороні здоров'я" оновлено у 2022 році за рахунок використання 
на окремих заняттях кейс-методу навчання за матеріалами "Збірник кейсів щодо управління в охороні здоров’я в 
умовах війни та у період післявоєнного відновлення" (Львів, УКУ, 2022). У всіх силабусах і робочих програмах 
щорічно оновлюється список літератури та електронних джерел. 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

ТНМУ активно співпрацює у партнерстві із 96 ЗВО та організаціями з 33 країн світу (http://surl.li/fhccl ). Усі 
учасники освітнього процесу мають право на участь у програмах академічної мобільності, що регулюється 
Положенням (http://surl.li/fhcav). Проф. Павлишин Г.А. проходила стажування з неонатології у клініках Польщі, 
Австрії (http://surl.li/fhcbu); проф. Боярчук О.Р. проходила стажування і читала лекції в рамках програми Erasmus+ 
в Греції, Польщі (http://surl.li/fhcqc); доц. Галіяш Н.Б. була учасником семінарів та тренінгів у Австрії, Молдові та 
Італії. 
Викладачі та аспіранти беруть участь у міжнародних проєктах, грантах (http://surl.li/evgxh).
Аспірант Ковальчук Н.І. є членом Міжнародної дослідницької організації з дитячої ревматології PRINTO та бере 
участь у дослідженні з ювенільного ідіопатичного артриту; Перестюк В.О. бере участь у тренінговій програмі 
“Clinical Research Methodology”, яка організована мережею з клінічної епідеміології RECIF, Amiens, Франція 
(https://cutt.ly/20ONomE ). Аспіранти Панченко О.І. та Лабівка О.В. залучені про проекту RECOOP 
(http://surl.li/evgxk). Аспірант Шульгай А.М.-А. двічі презентувала доповіді на міжнародних конференціях у Польщі 
(http://surl.li/fhccp; http://surl.li/fhccv ), аспірант Ковальчук Н.І. - на Конгресі Європейської академії педіатрії 
(EAP2021) 22-25.04.2021 (https://cutt.ly/A0Pascp ). Аспіранти Панченко О.В. Боднарчук-Сохацька Н.В. є членами 
міжнародних професійних організацій. 
Інформація щодо конкурсів програм академічної мобільності публікується на сайті ТНМУ.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Форми контрольних заходів здобувачів освіти ступеня доктор філософії визначено у «Положенні про підготовку 
здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії у ТНМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 
(http://surl.li/ewnmq). Проведення контрольних заходів задеклароване в ОНП та у навчальному плані, здійснюється 
протягом навчального року у терміни та у порядку відповідно до графіку освітнього процесу, затвердженого на 
навчальний рік. Контрольними заходами, які проводяться з метою визначення відповідності рівня набутих 
аспірантами ПРН вимогам нормативних документів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти є поточний та 
підсумковий семестровий контроль. Конкретний зміст, організаційно-методичні форми поточного і підсумкового 
контролю визначаються робочими навчальними програмами та силабусами відповідних навчальних дисциплін, які 

Сторінка 12



затверджуються у встановленому порядку. Поточний контроль здійснюється під час проведення 
семінарських/практичних занять на основі комплексного оцінювання діяльності здобувача. Критерії оцінювання 
здобувачів на практичному/ семінарському занятті розробляються кафедрою та затверджуються цикловою 
методичною комісією. Викладачі зобов’язані довести до відома аспірантів інформацію про форми поточного 
контролю на першому занятті з навчальної дисципліни, проінформувати їх про наявність у системі Moodle та на 
паперових носіях робочої програми навчальної дисципліни, силабусу. Підсумковий контроль проводиться з метою 
оцінки результатів навчання на його завершальних етапах. Для перевірки досягнення усіх ПРН передбачено 
підсумковий контроль у формі іспиту: з ОК 6 «Іноземна мова наукового спілкування» (ПРН 1, 3, 5, 10, 12), з 
вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки (дисципліни спеціалізації) − ВБ 11 «Сучасні наукові 
дослідження з дитячої кардіоревматології», ВБ 12 «Сучасні наукові дослідження з неонатології», ВБ 13 «Сучасні 
наукові дослідження з дитячої інфектології», ВБ 14 «Сучасні наукові дослідження з дитячої алергології та 
імунопатології», ВБ 15 «Сучасні наукові дослідження з дитячої пульмонології» (ПРН 1-13, 16, 17). З решти дисциплін 
передбачено залік як форму підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння здобувачем навчального 
матеріалу на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських заняттях. 
Аспіранти вважаються атестованими за освітньою складовою ОНП за умови проходження повного обсягу освітньої 
програми, враховуючи сумарну кількість кредитів ЄКТС та успішного складання підсумкових контролів з дисциплін, 
передбачених навчальним планом.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Форми і критерії оцінювання задекларовано у «Положенні про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктор 
філософії у ТНМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» (http://surl.li/ewnmq ). Форми контрольних заходів 
зазначені в ОНП, у навчальному плані; критерії оцінювання − у робочих програмах/силабусах, розташованих на 
сторінках кафедр і у СДО Moodle. Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за взаємоузгодженими 12-
бальною (10-12 – «відмінно», 7-9 – «добре», 4-6 – «задовільно», 1-3 – «незадовільно») і вербальною («зараховано», 
«не зараховано») системами, шкалою навчального закладу (від 0 до 200 балів), національною шкалою ECTS (A, B, C, 
D, E, FX, F). Оцінка з дисципліни, формою контролю якої є іспит, є сумою балів поточної успішності та 
екзаменаційної оцінки. Максимальна кількість балів, яку можна набрати при вивченні дисципліни, − 200 балів, в 
т.ч. за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами екзаменаційного (підсумкового) контролю – 80 
балів (60 балів – тестовий контроль, 20 балів – усна співбесіда з екзаменаторами). Оцінка дисциплін з формою 
підсумкового контролю «залік» базується на результатах оцінювання поточної діяльності, виражається за шкалою: 
«зараховано» чи «не зараховано». Для проведення ранжування і виставлення оцінки ECTS середній бал поточної 
успішності конвертується з 12-бальної у 200 бальну шкалу.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

 Інформація про форми контрольних заходів і критерії оцінювання знаходиться у «Положенні про підготовку 
здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії у ТНМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 
(http://surl.li/ewnmq), ОНП, навчальних планах, робочих програмах/силабусах навчальних дисциплін, наявних у 
вільному доступі на сайті ТНМУ (https://www.tdmu.edu.ua); на інформаційних стендах кафедр, які забезпечують 
навчальний процес. Форми та критерії оцінювання прописані в робочих програмах і силабусах, які розроблені та 
представлені на сторінках відповідних кафедр і у системі Moodle (наприклад, http://surl.li/fhdcz; http://surl.li/fhdde; 
http://surl.li/fhddi ). Інформація доводиться до відома здобувачів освіти протягом перших 2-ох тижнів з дати 
зарахування, особисто під час зустрічей з проректором закладу вищої освіти з наукової роботи, зі співробітниками 
відділу аспірантури та докторантури ТНМУ, а також викладачами на першому практичному занятті чи лекції з 
дисципліни. При формуванні «Індивідуального навчального плану аспіранта» здобувач, обираючи вибіркові 
навчальні дисципліни, знайомиться з формами контрольних заходів, які там прописані. При анкетуванні 100 % 
здобувачів зазначили, що їм зрозумілі форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень 
(http://surl.li/fgxux ).

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 228 Педіатрія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на момент 
формування відомостей самооцінювання відсутній. Аспіранти вважаються атестованими за освітньою складовою 
ОНП за умов проходження повного обсягу освітніх компонент, передбачених навчальним планом, та успішного 
складання підсумкових контролів з дисциплін. Заключна атестація аспіранта є комплексом послідовних експертних 
дій щодо оцінювання наукового рівня дисертації та наукових публікацій, встановлення рівня набуття ним 
теоретичних знань, умінь, навичок та відповідних компетентностей з метою державного визнання рівня наукової 
кваліфікації здобувача шляхом присудження йому наукового ступеня доктора філософії. Ступінь доктора філософії 
присуджується у результаті успішного виконання аспірантом освітньої складової відповідної ОНП та за 
результатами публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації («Положення про атестацію здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії у Тернопільському національному університеті імені І.Я. Горбачевського 
МОЗ України» (http://surl.li/etvya ). Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ТНМУ  
проводиться відкрито і публічно.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
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Процедура проведення контрольних заходів регулюється «Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти 
ступеня доктор філософії у ТНМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» (http://surl.li/ewnmq). Інформація про 
форми проведення контрольних заходів вказана у ОНП, орієнтовні терміни її проведення відображено у 
навчальному плані спеціальності. У робочих програмах дисциплін і силабусах визначено форми проведення 
контрольних заходів, їх етапи. Робочі програми навчальних дисциплін / силабуси розміщені у відкритому доступі на 
web-сторінках кафедр ТНМУ:
https://drive.google.com/drive/folders/1qu3XhAPqJRyLZDciGHUTLxs1geJ1UGcP
https://drive.google.com/drive/folders/1SFkX4NuAZL0r3igAFh0pors6ybxXXKhR, 
https://drive.google.com/drive/folders/1j4Vza-ef8Tg6ELIqMsp19KQGAnzDxT6o
https://drive.google.com/drive/folders/1pXuJ4WunSU5Ccsr_KJ7TtqU8n0pqLzup
https://drive.google.com/drive/folders/1VFl6A-OHIonQGDjB6NPgz78X-YRXE7p8
https://drive.google.com/drive/folders/1N9reHuq38xKlxfFSKJ-TFys6AXSU0bc6
https://drive.google.com/drive/folders/1yQeJeP7n2iexGOJXqvgu_i_MJ-O3tq2k
https://drive.google.com/drive/folders/1u7URAocQOQ2yGQXfOf6JsLb0izoiXwOX
https://drive.google.com/drive/folders/1CB-u2zpKIJeCBZt1YXnu-1-ldjqwvWfx
https://drive.google.com/drive/folders/1VzNcxHGgcOYqQpOlSytIIIS8n6e0GLYI .

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Усну частину іспиту приймає екзаменаційна комісія у складі 3-ох осіб, відповідь на кожне питання аспіранти дають 
окремому викладачу. Тестова частина підсумкового контролю (іспит) проводиться навчально-науковим відділом 
незалежного тестування знань (https://testcenter.tdmu.edu.ua/). Це забезпечує об’єктивність оцінювання. Відповідно 
до  Статуту ТНМУ (http://surl.li/etvuo ),  посадові і службові особи, особи, які перебувають з ТНМУ у трудових 
відносинах, зобов’язані: не вчиняти, не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень; невідкладно 
інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у ТНМУ, ректора про випадки підбурення до 
вчинення чи вчинення корупційного правопорушення, про виникнення реального чи потенційного конфлікту 
інтересів. Врегулювання конфлікту інтересів регламентує: «Положення щодо врегулювання конфліктних ситуацій» 
(http://surl.li/eszdy), «Політика запобігання і протидії корупції» (http://surl.li/eszej ), «Положення про врегулювання 
конфліктних ситуацій, пов’язаних з корупцією»  (http://surl.li/fhdkn ). Працівники ТНМУ, здобувачі не 
притягувалися до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень; звернень юридичних осіб, здобувачів, 
працівників щодо вчинення корупційних дій не надходило. При проведенні анонімного анкетування 100 % 
аспірантів повідомили, що їм не доводилося стикатися з фактами корупції при вивченні дисциплін 
(http://surl.li/fgxux).

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

«Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії у ТНМУ» (http://surl.li/ewnmq) 
урегульовує порядок повторного проходження контрольних заходів. Під час проведення заліково-екзаменаційної 
сесії іспити можна перескладати не більше 2-ох разів. У випадку нескладання іспиту аспіранти мають право на 
перше перескладання за участі комісії навчально-наукового відділу незалежного тестування знань чи екзаменаторів 
при перескладанні усної частини. Методика перескладання аналогічна процедурі складання. У випадку негативного 
результату першого перескладання іспиту (його частини), аспірант має право на друге перескладання, яке 
відбувається в усній формі і проводиться комісійно. Склад комісії затверджується проректором з наукової роботи і 
становить 5 осіб. Дата другого перескладання визначається проректором з наукової роботи, не раніше ніж через 3 
дні після завершення першого перескладання. Під час другого перескладання в аудиторії мають бути присутні 3 
екзаменатори з дисципліни, завідувач відділу аспірантури, проректор з наукової роботи. Воно відбувається у вигляді 
усного іспиту, для нього кафедра готує не менше 100 запитань з усіх розділів дисципліни. Аспірант витягує із банку 
запитань 3 запитання, на які дає відповідь. Після перескладання проводиться голосування за участі усіх членів 
комісії. Рішення вважається прийнятим більшістю голосів. Випадків повторного проходження контрольних заходів 
аспірантами на ОНП не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок оскарження регламентується «Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктор 
філософії у ТНМУ» (http://surl.li/ewnmq). У випадку незгоди з оцінкою результатів поточного чи підсумкового 
контролю знань аспірант має право на оскарження в порядку апеляції і може подати заяву у день оголошення 
результатів чи у наступний робочий день. При незгоді з оцінюванням поточного контролю аспірант звертається із 
заявою до завідувача кафедри, який створює апеляційну комісію під своїм головуванням, до якої включає 
відповідального за розробку навчальної програми з дисципліни викладача і одного з викладачів, які її викладають. 
Комісія встановлює відповідність результатів оцінювання критеріям і може змінити результати, що фіксується в 
протоколі. У випадку незгоди аспіранта з результатами підсумкового контролю, він звертається із апеляційною 
заявою до проректора з наукової роботи, який створює комісію під своїм головуванням, до якої включає завідувача 
кафедри і відповідального за розробку навчальної програми викладача. Комісія встановлює відповідність 
результатів оцінювання підсумкового контролю критеріям оцінювання і формує заключення. У випадку незгоди 
аспіранта з результатами апеляції він звертається з заявою до голови атестаційної комісії, яка розглядає звернення 
протягом 3 днів і оформляє рішення протокольно. За час реалізації ОНП скарг стосовно процедури і результатів 
проведення контрольних заходів не надходило.
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Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політика, стандарти, процедура дотримання академічної доброчесності задекларовані у документах, що 
регламентують морально-етичні принципи поведінки осіб, які працюють і навчаються в ТНМУ:
1. Статут Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України 
(http://surl.li/etvuo )
2. Положення про академічну доброчесність та етику академічних відносин в ТНМУ (http://surl.li/exjfa)
3. Положення про групу сприяння академічній доброчесності в ТНМУ (http://surl.li/fhdol )
4. Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату (http://surl.li/ffmrf)
5. Політика забезпечення дотримання учасниками освітнього процесу академічної доброчесності та етики (Кодекс 
академічної доброчесності та етики)  (http://surl.li/bklid )
6. Кодекс корпоративної культури  (http://surl.li/fhdpv )
7.  Положення про комісії з академічної доброчесності та комісію з етики та управління конфліктами 
(http://surl.li/fhdqi )
8. Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення 
академічної доброчесності (http://surl.li/fhdsa ).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Згідно „Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату у ТНМУ” (http://surl.li/ffmrf) перевірці на 
академічний плагіат підлягають: дисертаційні роботи на етапі представлення до апробації, розгляду спецрадою; 
монографії, підручники, навчально-методичні, навчальні посібники, довідники, роботи, які вимагають рекомендації 
Вченої ради до видання; рукописи статей, які надходять до редакцій наукових журналів ТНМУ або публікуються в 
інших журналах. ТНМУ використовує системи виявлення текстових збігів/ідентичності/схожості: StrikePlagiarism 
(https://strikeplagiarism.com/ua/) і Unicheck (https://unicheck.com/uk-ua), які рекомендовано МОН України, як 
основний технологічний інструмент протидії порушенням академічній доброчесності. ТНМУ підписав угоду про 
співпрацю з Unicheck у напрямку дотримання академічної доброчесності https://cutt.ly/9PrFoyz. Після проведення 
антиплагіатної перевірки автору видають довідку про відсоток оригінальності тексту, яку підписує фахівець 
патентно-інформаційного відділу та проректор ЗВО з наукової роботи. За результатами перевірки на збіги/ 
ідентичність/ схожість остаточне рішення приймає комісія відповідного профілю, яка формується проректором з 
наукової роботи. Кожен автор може самостійно перевірити свою роботу на наявність плагіату за допомогою сервісу 
Unichek, що є у вільному доступі у бібліотеці. У ТНМУ з 2018 року є репозитарій кваліфікаційних робіт у системі 
StrikePlagiarism. ТНМУ є партнером Проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) 
(http://surl.li/fhdvm).

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

У ТНМУ організовані семінари стосовно дотримання академічної доброчесності, зокрема у рамках проєкту SAIUP 
(Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project  ̶  Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні, метою 
якого є підтримка ідеї доброчесності і гідних взаємин між учасниками академічного процесу 
(https://www.tdmu.edu.ua/?s=SAIUP). Створена Група сприяння академічній доброчесності (http://surl.li/fhdol ), яка 
забезпечує координацію, популяризацію академічної доброчесності, етики академічних взаємовідносин. З метою 
популяризації академічної доброчесності в ТНМУ відбуваються: майстер-класи для студентів, аспірантів, 
викладачів, тренінги, бібліотечні заходи: http://surl.li/fhdxl; http://surl.li/fhdyq/. В ОНП і навчальний план введено 
обов’язкову навчальну дисципліну „Академічна доброчесність” і вибіркову  ̶ „Академічне письмо”. Викладач 
предмету «Академічна доброчесність» доц. Толокова Т.І. пройшла наукове стажування «Академічна доброчесність» 
(Вищий Семінаріум Духовного університету UKSW, Варшава; 11.08.2020-20.09.2020 р., 180 год.). ТНМУ є учасником 
проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти», що реалізується Американськими Радами з 
міжнародної освіти, МОН України та НАЗЯВО. В ТНМУ регулярно проводиться анкетування аспірантів щодо якості 
освітнього процесу та політики академічної доброчесності. При анкетуванні 100 % респондентів зазначили, що з 
ними проводяться бесіди про важливість дотримання академічної доброчесності (http://surl.li/fhdzp ).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Рішення щодо академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності може прийматись створеною 
Комісією з академічної доброчесності або постійно діючою Комісією з етики та управління конфліктами в ТНМУ, 
яка призначається терміном на три роки. У випадку, якщо викладач, керівник кваліфікаційної роботи, завідувач 
кафедри, керівник факультету, керівник структурного підрозділу ТНМУ, проректор ТНМУ виявить факт порушення 
академічної доброчесності, він подає на ім’я ректора ТНМУ клопотання про створення Комісії з академічної 
доброчесності для розгляду порушення aбo про розгляд порушення Комісією з етики та управління конфліктами 
(відповідно до повноважень комісій щодо призначення видів академічної відповідальності, що визначені у 
Положенні про комісії з академічної доброчесності та Комісію з етики та управління конфліктами у ТНМУ 
(http://surl.li/fhdqi ). Комісії наділені правом розглядати факти порушення академічної доброчесності, визначати 
вид академічної відповідальності і надавати пропозиції адміністрації ТНМУ щодо накладання відповідних санкцій. 
Комісії розглядають порушення, виносять рішення на підставі обґрунтованої інформації по суті порушення і 
результатів службового розслідування. Порушень академічної доброчесності впродовж періоду реалізації ОНП 
зафіксовано не було. 
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6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Викладання ОК за даною ОНП на даний час забезпечують 17 викладачів, усі за основним місцем роботи: 8 
професорів, 9 доцентів. 73 % складають жінки, що відображає статевий склад галузі (https://cutt.ly/U9WMTHM). 
Більшість володіють іноземною мовою на належному рівні (у 5 осіб – зовнішні сертифікати володіння англійською 
мовою, у 7 – внутрішньо університетські).
При відборі претендентів для забезпечення ОНП враховується їх академічна та професійна відповідність, наявність 
наукових досліджень, а також відповідність Ліцензійним умовам. Це підтверджується наявністю успішно захищеної 
дисертаційної роботи, наукового ступеню/звання, участю/керівництвом в науковому дослідженні кафедри чи в 
грантових дослідженнях, публікаціями в рецензованих авторитетних виданнях, авторством та співавторством 
підручників, посібників тощо, доповідями на науково-практичних заходах в Україні та за кордоном (наприклад, О.Р. 
Боярчук, О.О. Шевчук, М.І. Марущак).
Добір викладачів на ОНП здійснюється на конкурсних умовах відповідно до «Положення про порядок проведення 
конкурсу на заміщення вакантних посад, призначення і звільнення з посад, продовження терміну роботи 
працівників» (https://cutt.ly/o9W0GGy). Інформація про наявність вакансій оприлюднюється в газеті «Медична 
академія» та на сайті ЗВО (https://cutt.ly/V9W0BcY). Конкурс на посади науково-педагогічних працівників 
передбачає обговорення кандидатур на кафедрі, за вченій раді факультету, конкурсній комісії Університету, 
остаточне рішення якої затверджується вченою радою ЗВО шляхом таємного голосування.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Представники роботодавців, зокрема генеральний директор КНП “Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня”,  
д. мед. наук Г.І. Корицький, проректор з наукової роботи ТНМУ проф. І.М. Кліщ є розробниками ОНП. Директор 
КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» А.І. Артимович, проректор з наукової роботи Вінницького 
національного медичного університету ім. М.І. Пирогова проф. О.В. Власенко, декан медичного факультету № 4 
Буковинського державного медичного університету проф. Сорокман Т.В. мали змогу оцінити та дати свої 
рекомендації щодо ОНП у рецензіях (http://surl.li/eospe).
Згідно угод про співпрацю (з КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня», КНП «Тернопільська міська 
дитяча комунальна лікарня», КНП «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» 
(http://surl.li/fgziq) передбачено залучення роботодавців до організації практичної та науково-дослідницької роботи 
здобувачів на клінічних базах університету. Усі аспіранти вивчають фахові дисципліни та проводять свої 
дослідження на базі клінічних лікарень. Аспіранти мають змогу виконувати свої дослідження та переймати 
необхідні для науковця навики, працюючи в лабораторіях університету під керівництвом проф. О.О. Шевчук, доц. 
Н.Є. Лісничук тощо. Це дозволяє здобувачам наукового ступеня ознайомитися із специфікою роботи даних 
лікувальних та наукових установ, а їх керівництву (потенційним роботодавцям) підібрати із числа аспірантів 
майбутніх співробітників.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Викладачі, які залучені до ОНП активно займаються клінічною практикою: проф. Павлишин Г.А., проф. Боярчук 
О.Р., доц. Косовська Т.М. Окрім того, щорічно для читання лекцій та проведення майстер-класів залучаються 
провідні українські та закордонні фахівці в галузі педіатрії та громадського здоров’я:
- провідні фахівці України в галузі дитячої імунології та інфектології: проф. Л. Чернишова, проф. Я.Бойко, проф. 
Л.Костюченко (https://shorturl.at/aGKP6); проф. А. Волоха, проф. А. Бондаренко, доц. Ю. Степановський; лікар-
кардіолог ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії» Ю. Климишин 
(https://shorturl.at/JKX02);
- проф. Jorge Amil Dias, São João University Hospital Center, Porto, Portugal (https://shorturl.at/gklBE);
- д-р мед. наук, професор Тімо Ульріхс, Університет гуманітарних наук Аккон, м. Берлін, Німеччина 
(https://shorturl.at/gFJOR);
- керівник клініки неонатології та інтенсивної терапії новонароджених проф. М. К. Боршевська-Корнацька та проф. 
Б. Стоїнська; керівник клініки гастроентерології та харчування дітей, член правління Польського педіатричного 
товариства професор Пйотр Альбрехт (Варшавський медичний університет, Польща), професор Радослав Чабер з 
клініки дитячої онкогематології Жешувського університету (Польща) (https://shorturl.at/dprOX);
- завідувач відділення інтенсивної терапії новонароджених Тернопільського обласного перинатального центру Неля 
Скубенко (https://shorturl.at/mnpxZ).

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і педагогічних 
працівників» (https://bit.ly/3SuA3bP) у ТНМУ реалізується програма сприяння професійного розвитку викладачів. 
На сторінці Центру вдосконалення педагогічної майстерності викладачів (https://qa.tdmu.edu.ua/) кожен викладач 
університету може знайти інформацію про заходи підвищення кваліфікації у ЗВО та поза його межами 
(https://qa.tdmu.edu.ua/news). Як формат горизонтального навчання у ЗВО діють групи рівних для викладачів 
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http://bit.ly/41wVFYW. Відділ міжнародних зв’язків сприяє професійному розвитку викладачів в рамках 
міжнародної співпраці з університетами-партнерами (http://surl.li/fhliy). 
Викладачі ОНП проходили стажування за кордоном: проф. О.Боярчук - International Faculty Development Workshop 
Series, MacEwan University, Canada, 2018; проф. О.Шевчук - навчальний курс Management of Internationalization and 
German-Ukrainian Academic Cooperation 2020-2021(http://surl.li/fhljv), програма RISE Marie Sklodowska-Curie Action, 
2017-2020; проф. Г.Павлишин - Observership in Medical University of Warsaw, 2018; OMI, AAF Observership in Pediatric 
and Neonatal Department, Vienna, 2018; доц. Н.Панчишин - Еразмуc+ “Building Academic Capacity in Global Health in 
the Eastern Europe - Central Asia Region (BACE)”, 2020 (http://bit.ly/3Y6gbNp). Доц. Н.Галіяш в рамках Україно-
швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти в Україні» отримала міні-грант на для здійснення наукового 
дослідження (http://bit.ly/3IXlnyQ).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В університеті затверджено Положення про Порядок оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників і 
кафедр Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України за 
рейтинговою системою (http://surl.li/eszkw ), згідно якого щорічно проводиться рейтингове оцінювання діяльності 
науково- педагогічних працівників. За його результатами встановлюється диференційована щомісячна премія до 
посадового окладу відповідно до кількості набраних особистих  рейтингових балів, що забезпечує матеріальне 
заохочення науково-педагогічного працівників.
Визначені на основі анкетування здобувачів кращі лектори та викладачі одержують відповідну кількість балів до 
рейтингу. Викладачі ОНП Педіатрія займають перші місяця як в загальному рейтингу університету 
(http://surl.li/fhlvo ), так і в рейтингу кращих лекторів і викладачів за результатами опитування здобувачів 
(http://surl.li/elmes). 
Окрім того, в ТНМУ діють безкоштовні курси англійської мови з підготовки до Сambridge Assessment English (В2), а з 
2019 р. введено преміювання викладачів для підвищення якості викладання дисциплін англійською мовою 
(https://bit.ly/3BsDIyo).

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фінансове забезпечення ТНМУ дозволяє аспірантам забезпечувати якісне досягнення ПРН за ОНП 
(bit.ly/3YQb2dD). ЗВО має сучасні матеріально-технічні ресурси, які повною мірою забезпечують теоретичну та 
практичну підготовку за заявленою ОНП (bit.ly/3lH8hfR). Аспіранти використовують усі наявні ресурси: 
комп’ютерні класи, мультимедійні дошки, відеосистеми, проектори тощо. Навчальні корпуси, бібліотека є зоною 
вільного доступу до Wi-Fi. Аспіранти мають можливість вільного доступу до онлайн освітніх платформ: ClinicalKey, 
Complete Anatomy, Osmosis, AMBOSS, DynaMed, Nursing Reference Center Plus, Rehabilitation Reference Center, 
Lecturio. (bit.ly/40YGZSa) та онлайн-ресурсів: British Medical Journal, зокрема: BMJ Best Practice, BMJ Learning. 
Портал Research4Life надав онлайн-доступ до своїх ресурсів. Видавництво Elsevier надало доступ до понад 80 
журналів. Вільний доступ до англомовних навчальних програм компанії Henry Stewart Talks Ltd (HSTalks) 
(bit.ly/3YU3FkJ). Бібліотека університету, загальний фонд якої нараховує 313 320 примірників, допомагає проводити 
науковий пошук за темою дисертації, а її працівники надають консультативну допомогу https://library.tdmu.edu.ua/. 
До послуг аспірантів й видавництво «Укрмедкнига» (https://ukrmedknyga.tdmu.edu.ua/). Для проведення науково-
дослідницької роботи, аспіранти можуть використовувати атестовані наукові лабораторії (bit.ly/3k0626O). 
Навчально-методичне забезпечення ОНП є доступним усім учасникам освітнього процесу. Кожного року, 
здійснюється придбання обладнання та розхідних матеріалів.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Для розуміння та врахування потреб здобувачів з організації освітнього середовища проводиться постійний 
моніторинг. На основі опитування визначається рівень доступності інформації, наданої університетом з питань 
навчання в аспірантурі, оцінювання ОНП, можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача, 
вибору навчальних дисциплін, доступність матеріально-технічних ресурсів (http://surl.li/bylcj). Задля задоволення 
потреб аспірантів у ТНМУ створено та успішно функціонують відділи: менеджменту наукових проєктів 
(bit.ly/3I4LemO), аспірантури та докторантури (https://aspirantura.tdmu.edu.ua/home), міжнародних зв’язків 
(bit.ly/3YBrZYO), внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (bit.ly/3EfZ8Bh), інформаційних ресурсів 
(https://it.tdmu.edu.ua/), науковий (bit.ly/3xpyF0v), юридичний (https://legal.tdmu.edu.ua/); центри: виховної роботи 
та культурного розвитку (https://ecd.tdmu.edu.ua/), центр спортивної роботи (http://sport.tdmu.edu.ua/), центр 
психологічного консультування (https://cps.tdmu.edu.ua/) та атестовані наукові лабораторії (bit.ly/3k0626O). 
Аспіранти входять до ради молодих вчених (https://rmv.tdmu.edu.ua/) до їх послуг – бібліотека університету 
(https://library.tdmu.edu.ua/), комплекс студентського харчування (bit.ly/3KgkL8m), НОК «Червона калина» 
(https://kalyna.tdmu.edu.ua/), спортивні та тренажерні зали, басейн; працює корпоративна пошта та СДО «Moodle» 
(bit.ly/3S3aeiG). Проводяться консультативні зустрічі гаранта ОНП та викладачів із аспірантами.
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Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Задля забезпечення безпеки освітнього середовища у ТНМУ розроблені та затверджені положення, інструкції й інші 
акти з охорони праці (bit.ly/3SdDRhn), що діють у межах структурних підрозділів та встановлюють правила 
виконання робіт і поведінки на території ЗВО, у навчальних приміщеннях, робочих місцях. На кожній кафедрі 
здобувачів ВО ознайомлюють з правилами техніки безпеки. У реаліях сьогодення важливим документом з 
організації безпечного освітнього середовища є «Акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту та 
оцінки об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як 
найпростішого» (bit.ly/3ICQM9B). Наявні документи, що засвідчують умови доступності закладу освіти для 
навчання осіб з особливими освітніми потребами (bit.ly/3EjMEZj; bit.ly/3KkSIou), правила поведінки здобувачів 
вищої освіти (bit.ly/3YNSwCr), правила внутрішнього розпорядку (bit.ly/41apazC). Для потреб здобувачів вищої 
освіти в ТНМУ діє центр психологічного консультування (https://cps.tdmu.edu.ua). Працівники центру керуючись 
етичним кодексом психолога, надають допомогу та підтримку в складних життєвих ситуаціях. За фінансової 
підтримки Канадсько-Української Фундації (Canada-Ukraine Foundation) в університеті працює мобільна 
психологічна допомога (https://mobilementalhelp.tdmu.edu.ua/).

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Нормативно-правова база організації освітнього процесу, характеристика інформаційного забезпечення, академічні 
права аспірантів права і обов’язки викладачів визначені в “Положенні про підготовку здобувачів вищої освіти 
ступеня доктор філософії” (http://surl.li/ewnmq). Гарант ОНП забезпечує освітню та координаційну підтримку 
(https://cd.tdmu.edu.ua/kolektiv1). Організаційну та інформаційну підтримку здобувачів вищої освіти з даної ОНП 
здійснюють кафедри (https://www.tdmu.edu.ua/departments/), відділи аспірантури та докторантури 
(https://aspirantura.tdmu.edu.ua/home), менеджменту наукових проєктів (bit.ly/3I4LemO), міжнародних зв’язків 
(bit.ly/3YBrZYO), внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (bit.ly/3EfZ8Bh), інформаційних ресурсів 
(https://it.tdmu.edu.ua/), науковий (bit.ly/3xpyF0v), метрологічна служба (https://metrolog.tdmu.edu.ua/), патентно-
інформаційний відділ (https://pat-inf.tdmu.edu.ua/) тощо. Всі науково-педагогічні працівники, які залучені до 
викладання навчальних дисциплін, мають наукові ступені та вчені звання. Забезпечення освітньої, науково-
дослідницької, організаційної, інформаційної та консультативної підтримки здобувачів вищої освіти здійснюють 
також наукові керівники. Складовою інформаційної підтримки є бібліотека (https://library.tdmu.edu.ua/) з 
безкоштовним доступом до мережі інтернет. Кожного року в університеті проводиться Міжнародний медичний 
конгрес студентів і молодих вчених. Основним інформаційним ресурсом є web-сайт ТНМУ 
(https://www.tdmu.edu.ua/) з доступними ресурсами, різноплановою інформацією та довідковим матеріалом. 
Аспіранти, з будь яких питань, можуть звернутися до керівництва університету, написавши на електронні скриньки: 
«Запитайте у ректора» (http://surl.li/figfq) та «Зворотній зв'язок» (http://surl.li/figgc). Соціальна підтримка 
здобувачів здійснюється відповідно до «Положення про порядок призначення і виплату стипендій студентам, 
клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам ТНМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 
(http://surl.li/fighv ). Профспілковий комітет забезпечує отримання матеріальної допомоги на оздоровлення. 
Здобувачі, які мають дітей, мають змогу отримати доплату на придбання путівок у дитячі оздоровчі табори, на 
отримання новорічних подарунків.
В ТНМУ проводиться анкетування щодо визначення рівня задоволеності аспірантів освітньою, організаційною, 
інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою. За результатами опитувань, що проводилося серед 
здобувачів, всі аспіранти вказали, що задоволені всіма видами підтримки у ЗВО (http://surl.li/fhdzp). Такий засіб 
комунікації є важливим інструментом для забезпечення якості освітнього процесу.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

ТНМУ створює належні умови для осіб з інвалідністю щодо реалізації їх права на освіту. На ОНП «Педіатрія» не 
навчаються здобувачі з особливими освітніми потребами. При наявності таких здобувачів, вони матимуть належні 
умови для реалізації свого права на освіту. Здобувачі ВО з обмеженими можливостями є рівноправними учасниками 
освітнього процесу. Доступне та інклюзивне освітнє середовище дає можливість повноцінно брати участь в 
освітньому процесі. У ТНМУ затверджене положення про забезпечення доступності приміщень особам з 
особливими потребами (bit.ly/3EjMEZj). Наказом ректора ЗВО створено службу підтримки осіб з особливими 
потребами (bit.ly/3XETu2t; bit.ly/415Yb8z). Для доступу до навчальних приміщень здобувачів з інвалідністю та інших 
маломобільних груп, університетом отримано відповідні дозвільні документи (bit.ly/3KkSIou). Здобувачам з 
особливими освітніми потребами, які навчаються на інших ОП, за потреби, організовують індивідуальний графік 
освітнього процесу. Для них передбачені можливості виконання освітньої складової ОНП у спеціально обладнаних 
лабораторіях, центрах. До потреб здобувачів з обмеженими можливостями вся інфраструктура університету, в тому 
числі й центр психологічного консультування (https://cps.tdmu.edu.ua/) та мобільна психологічна допомога 
(https://mobilementalhelp.tdmu.edu.ua/). Навчальні корпуси, гуртожитки, бібліотека університету обладнані 
спеціальними кнопками виклику допоміжного персоналу, спеціально облаштовані санітарні кімнати, наявні 
пандуси тощо.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
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Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

ТНМУ дотримується законодавства України в сфері забезпечення гендерної рівності та протидії дискримінації, 
зокрема: Конституції України, Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 
Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». Університет створює умови для 
організації освітнього середовища вільного від конфліктних ситуацій. У ТНМУ функціонує центр протидії 
дискримінації та домаганням (https://opdh.tdmu.edu.ua/ ), до складу якого входять комісії: з попередження і 
боротьби із сексуальними домаганнями; з попередження і боротьби із дискримінацією; з розгляду випадків булінгу, 
які реагують на всі звинувачення у дискримінації та переслідуванні, а також на випадки булінгу та вживає заходів 
для забезпечення того, щоб створені та затверджені нормативні документи виконувалися. У ТНМУ діють:
 «Положення щодо врегулювання конфліктних ситуацій в університеті» (bit.ly/3IyJALE), «Політики попередження і 
боротьби із сексуальними домаганнями» (bit.ly/3SdHdkk), «Політики попередження і боротьби із дискримінацією» 
(bit.ly/3KkPMbb), «Політики запобігання та боротьби із корупцією в ТНМУ» (bit.ly/3lP8FJn), «Положення про 
комісії з академічної доброчесності та комісію з етики та управління конфліктами» (bit.ly/3Ek4zPz),
«Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування)» (bit.ly/3ICOwiG), «Порядок подання та розгляду (з 
дотриманням конфеденційності) заяв про випадки булінгу (цькування)» (bit.ly/3lSsGhS), «Політика запобігання і 
протидії корупції» (bit.ly/3lP8FJn), «Положення на врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних з корупцією» 
(bit.ly/419EQDy) тощо. В університеті затверджено «План заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу» 
(bit.ly/3lPCwRW). Регулярно проводяться внутрішні інформаційні та просвітницькі заходи, метою яких є 
удосконалення рівня знань стосовно попередження конфліктних ситуацій в науково-педагогічному середовищі та 
серед здобувачів вищої освіти, як адміністрацією університету так керівниками структурних підрозділів. У цьому 
контексті в ТНМУ активно працює уповноважений з антикорупційної діяльності. Розроблені та реалізовані заходи з 
попередження виникнення та протидії корупції мають позитивні результати. (http://surl.li/kyhu ).
Звернень щодо випадків даного характеру в університеті не спостерігалося.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП визначається Положенням про 
освітні програми, їх моніторинг, перегляд та процедуру оновлення у Тернопільському національному медичному 
університеті імені І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України (http://surl.li/efgai).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Перегляд ОПП з метою її удосконалення здійснюється за результатами моніторингу на факультетському і 
університетському рівнях (http://surl.li/efgai, http://surl.li/krkv). Зокрема, згідно пп. 5.1-5.2 «Положення про освітні 
програми, їх моніторинг, перегляд та процедуру оновлення» (http://surl.li/efgai), перегляд освітніх програм у ТНМУ 
імені І.Я.Горбачевського здійснюється щорічно. У процесах перегляду, оновлення та модернізації ОПП приймають 
участь усі зацікавлені особи: члени комісії із забезпечення якості вищої освіти факультету, групи забезпечення 
ОПП, здобувачі вищої освіти, представники органів студентського самоврядування, науково-педагогічні працівники 
профільних кафедр, випускники, роботодавці, професіонали-практики тощо. Перегляд й оновлення ОПП 
забезпечує її гарант.  Зокрема, на засіданні робочої групи ОНП для підготовки доктора філософії за спеціальністю 
228 «Педіатрія» (протокол №1 від 10 червня 2022 року) гарант ОНП Боярчук О.Р. доповіла про пропозиції та 
внесення змін до ОНП «Педіатрія», запропоновані проректором з наукової роботи Донецького національного 
медичного університету, проф. Чернишової О.Є. - розширити перелік вибіркових дисциплін загального профілю, 
аспіранткою Боднарчук-Сохацькою Н.Я. - добавити вибіркову дисципліну «Написання публікацій та наукових 
проєктів»; проф. Кліща І.М. - добавити ОК «Інформаційно-комунікаційна грамотність та цифрова наука», проф. 
Марущак М.І. - розширити цикл дисциплін для здобуття мовних компетентностей шляхом внесення ОК «Культура 
академічної української мови». Підготовлений проект ОНП виставляється в публічному доступі (http://surl.li/ejvzu) 
на громадське обговорення. Інформація про початок громадського обговорення ОНП різними способами за 1 місяць 
до затвердження доноситься зацікавленим особам як на сайті університету, так і в соціальних мережах, для 
отримання додаткових рекомендацій (http://surl.li/encir, http://surl.li/encjh). Крім цього відділ внутрішнього 
забезпечення якості освіти надсилає запити до студентського парламенту, Ради молодих вчених та кафедральних 
працівників, щодо можливих рекомендацій відносно проектів ОНП. Громадське обговорення завершується 
засіданням Ради із забезпечення якості вищої освіти університету (http://surl.li/axqgf, http://surl.li/fhtjo), на якій 
присутні усі зацікавлені особи. Після цього ОНП пропонується для затвердження на вченій раді університету.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі ОНП Педіатрія (1 рівень системи ВЗЯВО, http://surl.li/ejvzw) залучені до процесу перегляду ОНП та інших 
процедур забезпечення її якості під час спілкування з викладачами, завідувачами кафедр, гарантом програми, 
науковими керівниками,  проректором з наукової роботи, керівником відділу аспірантури та докторантури, а також 
шляхом анкетування, яке проводить Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та/або гарант ОНП 
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(http://surl.li/krar, http://surl.li/ejvzj, http://surl.li/bylcj, http://surl.li/fhdzp). Вони можуть також давати свої окремі 
пропозиції під час громадського обговорення ОНП  (http://surl.li/ejvzu). Аспірантки Панченко О. та Шульгай А.-М. 
брали активну участь у засіданнях робочої групи з розробки ОНП. При перегляді ОНП у 2020 році Шульгай А.-М. 
було внесено пропозицію щодо вивчення ОК ОНП впродовж перших 2-х років навчання, у 2021 року Шульгай А.-М. 
було внесено пропозицію щодо збільшення тривалості вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки з 6 до 9 
кредитів. За пропозицією аспірантки Боднарчук-Сохацькою Н.Я. було внесено до ОНП вибіркову дисципліну 
«Написання публікацій та наукових проєктів». Також враховано пропозицію аспірантів цієї та інших ОНП щодо 
ширшого інформування про питання академічної доброчесності, тому в ТНМУ було організовано окремий семінар з 
питань дотримання принципів академічної доброчесності, підготовки дисертаційних робіт та організації атестації 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  (http://surl.li/eossy). 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

У відповідності до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти ТНМУ 
(http://surl.li/krkv) органи студентського самоврядування включені до 3-го рівня структури системи ВЗЯВО 
(http://surl.li/ejvzw) на рівні факультету, а також на 4 рівні (студентський парламент) (Положення про студентське 
самоврядування ТНМУ та Положення про Студентський Парламент ТНМУ) (http://surl.li/encke, http://surl.li/encki). 
Аспіранти можуть подавати пропозиції стосовно оновлення ОНП гаранту освітньої програми, у відділ аспірантури та 
докторантури або через ВВЗЯВО. Питання якості ОНП розглядаються на засіданнях студентського парламенту і 
наступним внесенням пропозицій до ВВЗЯВО; під час щомісячних зустрічей студентського парламенту з ректором 
університету; на засіданнях  Вчених рад факультету і університету через здобувачів, які є членами Вчених рад; при 
безпосередньому зверненні здобувачів до гаранта ОНП, відділу аспірантури та докторантури або ВВЗЯВО. Окрім 
цього Рада молодих вчених надає свої рекомендації стосовно освітніх програм під час громадського обговорення за 
запитом ВВЗЯВО. Робота Наукового Товариства Студентів (НТС, https://snt.tdmu.edu.ua/home) спрямована на 
розвиток наукового потенціалу здобувачів освіти з метою формування майбутніх наукових кадрів, тому реалізація 
ОНП і робота НТС нерозривно пов’язані. До складу Ради із забезпечення якості університету входить аспірант ОНП 
“Педіатрія” Лабівка О.В. (http://surl.li/encjm).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Можливості участі роботодавців в перегляді освітніх програм регламентована  «Положенням про зовнішніх 
стейкхолдерів освітніх програм університету» (https://cutt.ly/8PgCDzX). Роботодавці
можуть впливати на  перегляд ОНП шляхом:
1. Проведення анкетування відділом внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Результати опитування 
потенційних роботодавців за ОНП «Педіатрія» у 2022р. (http://surl.li/ceyuo) будуть враховані при черговому 
оновлені ОНП. 
2. Участі в громадському обговоренні, рецензуванні ОНП та надсиланні відгуків (http://surl.li/eospe, 
http://surl.li/eoson). Наприклад, завідувачка кафедри дитячих хвороб ІФНМУ, проф. Синоверська О.Б. та 
генеральний директор Корицький Г.І. висловили пропозиції щодо посилення ОК професійної підготовки для 
досягнення цілей та ПРН ОНП в результаті ОК «Загальна патологія» була замінена на «Актуальні питання сучасної 
педіатрії». За пропозицією проректора з наукової роботи ДНМУ, проф. Чернишової О.Є. розширено вибіркові ОК 
загального профілю при перегляді ОНП в 2022 р. 
3. Участі у роботі Ради із забезпечення якості вищої освіти університету, де обговорюються зміни в освітніх 
програмах (http://surl.li/axqgf, http://surl.li/encjm).
4. Генеральний директор КНП “Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня” Корицький Г.І. та проректор  з 
наукової роботи ТНМУ Кліщ І.М. входять до складу розробників ОНП. Проф. Кліщ І.М. на засіданні робочої групи 
запропонував добавити ОК «Інформаційно-комунікаційна грамотність та цифрова наука», враховуючи сучасні 
тенденції розвитку науки і суспільства.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

В університеті створено відділ сприяння працевлаштування випускників https://sec.tdmu.edu.ua. Відділ сприяння 
працевлаштування забезпечує контроль за працевлаштуванням випускників ТНМУ (https://cutt.ly/z9aRpuK) та 
подальшою їх кар’єрою у відповідності до Положення про відділ сприяння працевлаштуванню випускників 
(https://cutt.ly/r9aRnWG). В університеті створена та функціонує ГО Асоціація випускників ТНМУ (https://alumni-
assoc.tdmu.edu.ua/home). Інформація про кар’єрний ріст випускників отримується шляхом опитування під час 
зустрічей випускників, під час науково-практичних конференцій, даних соцмереж. Для випускників попередніх 
робіт надається підтримка щодо можливості відновлення документів про освіту (дипломів), оформлення додатку до 
диплому європейського зразка (http://surl.li/enclw). За час існування ОНП Педіатрія випускником є Шульгай А.-М., 
яка зараз є асистентом кафедри педіатрії №2 Тернопільського національного медичного університету імені 
І.Я.Горбачевського МОЗ України.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Система ВЗЯВО в ТНМУ передбачає постійних моніторинг якості як освітнього процесу, так і якості ОНП. 
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Моніторинг може здійснюватися ВЗЯВО, гарантом ОНП, проектною групою, відділом аспірантури та докторантури і 
спеціально створеними комісіями. Моніторинг проходить шляхом анкетування здобувачів освіти та викладачів 
університету, організованих перевірок (http://surl.li/erjjw) із подальшим заслуховуванням на засіданнях ректорату 
або вчених рад (http://surl.li/erjjn, http://surl.li/erjjz), що відображено в планах робіт на поточний навчальний рік. 
Анкетування при завершенні вивчення дисциплін, яке проводиться в системі Moodle, дає змогу удосконалити 
навчальний процес із конкретної дисципліни. Анкетування аспірантів проводиться 1 раз в рік та за ініціативою 
гарантів освітніх програм та відділу аспірантури (http://surl.li/elmgk, http://surl.li/fhdzp). 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Акредитація ОНП Педіатрія проводиться вперше. Під час удосконалення та організації освітнього процесу за ОНП 
“Педіатрія” враховано результати акредитацій інших ОНП університету, зокрема посилено роботу зі стейкхолдерами 
і зацікавленими сторонами ОНП, проводиться обговорення ОНП на засіданнях та методичних нарадах профільних 
кафедр,  освітня і наукова компоненти ОНП реалізуються паралельно з 1 року навчання, регулярно проводяться 
опитування здобувачів щодо перегляду ОП, проводиться залучення зовнішніх роботодавців до перегляду ОНП тощо 
(рекомендації ГЕР  http://surl.li/eosti), забезпечено можливість формування індивідульної освітньої траєкторії 
здобувачів (http://surl.li/eostl), оновлено Подоження про вибіркові дисципліни (http://surl.li/eostp), удосконалено 
порядок зарахування результатів стажування здобувачами під час академічної мобільності, розроблено силабуси з 
професійно-орієнтованих дисциплін, розміщено їх на сайті ЗВО (http://surl.li/eostx). Процес обговорення ОНП 
представлено на сайті ЗВО (http://surl.li/ejvzu), результати наукових досліджень викладачами ОНП публікуються у 
наукометричних виданнях (http://surl.li/euxmg) тощо (рекомендації ГЕР http://surl.li/eosuh).

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Функціонування системи ВЗЯВО передбачає залучення усіх зацікавлених осіб (https://cutt.ly/rPgVlFT). Інституційна 
структура системи ВЗЯВО охоплює 5 рівнів (https://cutt.ly/6PgVSBv). Можливості впливу різних рівнів системи 
описані у Роз’ясненні щодо функціонування системи ВЗЯВО в університеті (https://cutt.ly/cPgV2b0), яке доступне на 
сайті університету у вільному доступі. 
Науково-педагогічні працівники, які безпосередньо беруть участь у освітньому процесі за ОНП, можуть також 
контролювати та удосконалювати навчальний процес шляхом використання інноваційних технологій навчання, 
перегляді робочих програм із дисциплін. Також викладачі беруть участь в громадському обговорені ОНП, у роботі 
колегіальних органів (Вченій раді, ЦМК, Раді із ВЗЯВО та ін.), де розглядаються зміни до ОНП, участі у засіданні 
Проєктної групи (https://cutt.ly/MPgBuAr), тощо. Також викладачі можуть безпосередньо надавати свої пропозиції 
щодо оновлення ОНП та покращення якості навчання під час щорічного анкетування науково-педагогічних 
працівників та, зокрема під час засідань профільних кафедр (https://cutt.ly/uPgBfWf, https://cutt.ly/9PgBbfa). 
Зокрема, до складу розробників ОНП входять члени проєктної групи – проф. Павлишин Г.А., доц. Галіяш Н.Б., 
викладач доц. Кінаш М.І. Під час громадського обговорення у 2021 році проф. кафедри дитячих хвороб з дитячою 
хірургією Федорців О.Є. подала пропозицію щодо розширення вибіркових дисциплін професійного спрямування за 
тематикою «Сучасні наукові дослідження з дитячої пульмонології», яка була врахована.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Розподіл функцій та обов’язків структурних підрозділів ТНМУ передбачені «Положенням про систему внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти» (http://surl.li/krkv). Наявна система внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти ТНМУ дозволяє охопити усіх учасників освітнього процесу під єдиною парадигмою – культури якості освіти, 
що описано у декларації про культуру якості освіти (http://surl.li/erjnd). Система внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти складається із 5 рівнів та являє собою «децентралізовану модель» із розподілом функцій між 
структурними одиницями при координуючій ролі Відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
(https://cutt.ly/6PgVSBv). Роз’ясненням щодо функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти в університеті (http://surl.li/encnk) та положеннями відповідних відділів і служб, що залучені до роботи у 
системі внутрішнього забезпечення вищої освіти університету (http://surl.li/erjnf),  регламентуються: освітня 
діяльність - розробка, затвердження, моніторинг і періодичний перегляд ОП забезпечується ВВЗЯВО, Комісією із 
забезпечення якості освіти спільно із гарантами ОП, деканатами, навчальним відділом тощо; підвищення якості 
контингенту здобувачів - приймальною комісією, науковим відділом, відділом аспірантури та докторантури; 
посилення кадрового потенціалу - завідувачі кафедр, декани, профільні проректори; запобігання плагіату у 
наукових працях – секретарі спецрад, головні редактори періодичних видань, керівники підрозділів тощо.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу визначені чіткими і зрозумілими правилами та процедурами, 
регулюються наступними документами, що є доступними для них та послідовно дотримуються під час його 
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реалізації: Статут (http://surl.li/etvuo), Концепція розвитку університету (http://surl.li/kylq), Колективний договір на 
2023-2025 роки (http://surl.li/esbjn), Правила внутрішнього розпорядку (http://surl.li/etvvl), Положення про 
організацію освітнього процесу (http://surl.li/etvvp), Положення про організацію оцінювання здобувачами вищої 
освіти якості освітньої діяльності… (http://surl.li/etvvy), Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність … (http://surl.li/etvwf), Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії 
(http://surl.li/ewnmq), Положення про процедуру прикріплення та підготовку здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії поза аспірантурою (http://surl.li/etvxu), Положення про атестацію здобувачів вищої освіти 
ступеня доктор філософії (http://surl.li/etvya), Положення про педагогічну практику аспірантів (http://surl.li/bjpdn), 
Положення про порядок призначення і виплату стипендій студентам, клінічним ординаторам, аспірантам і 
докторантам (http://surl.li/etvyj), Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
(http://surl.li/etvwm), документами щодо Політики сприяння академічній доброчесності в університеті 
(http://surl.li/bjjcx) тощо. Усі документи розміщені у відкритому доступі (http://surl.li/jzhr)

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

https://www.tdmu.edu.ua/gromadske-obgovorennya-program/

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://www.tdmu.edu.ua/2020/12/06/osvitno-naukova-programa-228-pediatriya/

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

ОНП включає цикл дисциплін професійної підготовки, який передбачає здобуття глибинних знань зі спеціальності, 
зокрема педіатрії. Він нараховує 28 кредитів (19 кредитів - обов’язкові ОК, 9 кредитів - вибіркові ОК). До 
обов’язкових дисциплін  даного циклу входять такі ОК: “Актуальні питання сучасної педіатрії”, “Методологія і 
техніки інструментальних та лабораторних досліджень в педіатрії”, “Клінічна епідеміологія та доказова медицина”, 
“Аналіз сучасних проблем та наукових напрямків в педіатрії”. Обов’язкові ОК дозволяють поглибити знання з 
педіатрії та визначити загальні потреби наукових досліджень галузі, тоді як  вибіркові дисципліни відповідають 
вужчому спектру наукових інтересів аспірантів. Зокрема, наукові інтереси та тематика наукового дослідження 
аспіранта Ковальчук Н.І. присвячена кардіологічним проблемам у пацієнтів з ювенільним ідіопатичним артритом. 
Даній тематиці відповідає вибіркова дисципліна “Сучасні наукові дослідження з дитячої кардіоревматології”, яка 
була обрана здобувачем. Вибіркова дисципліна “Сучасні наукові дослідження з дитячої інфектології” відповідає  
науковим інтересами аспірантів Лабівки О.В. та  Панченко О.І.,  наукове дослідження яких присвячене питанням 
COVID-19. Вибірковий ОК “Сучасні наукові дослідження з неонатології” враховує наукові інтереси аспіранта 
Сатурської У.В. 

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

Компетентності, необхідні здобувачам для дослідницької діяльності, в тому числі з методів дослідження, 
забезпечуються, перш за все, за рахунок обов’язкових ОК: “Методологія наукового дослідження”, “Інформаційно-
комунікаційна грамотність та цифрова наука”, “Академічна доброчесність”, “Клінічна епідеміологія та доказова 
медицина”, “Аналіз сучасних проблем та наукових напрямків в педіатрії”, а також низки вибіркових ОК: “Основи 
патентознавства, інтелектуальної власності та трансферу технологій”, “Методи статистичного аналізу в наукових 
дослідженнях”, “Біоетичні аспекти наукових досліджень”, “Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності”, 
“Академічне письмо”, “Написання публікацій та наукових проєктів”, “Наукові підходи до організації та проведення 
доклінічних досліджень”. Окрім того, такі дисципліни як “Іноземна мова наукового спілкування” та “Культура 
академічної української мови” є важливими для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи в 
усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів із педіатрії, проведення 
аналізу англомовної наукової літератури. Зміст ОК дозволяє здобувачу повністю оволодіти універсальними 
навичками науковця та бути готовим до дослідницької діяльності поза академічним середовищем.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю

Підготовка здобувачів до викладацького діяльності забезпечується за рахунок таких обов’язкових ОК, як “Педагогіка 
та психологія вищої школи з основами риторики”, “Інформаційно-комунікаційна грамотність та цифрова наука”, 
“Культура академічної української мови”, “Педагогічна практика”, “Академічна доброчесність”, а також вибіркових 
ОК: “Конфліктологія”, “Академічне письмо”. Вказані ОК дозволяють набути таких компетентностей, як 
впровадження нових знань в освітній процес, організовувати та реалізовувати педагогічну діяльність у вищій 
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медичній освіті, керувати науково-педагогічним колективом. Педагогічна практика реалізується на другому році 
навчання аспіранта та включає 6 кредитів ЄКТС. Здобувачі під керівництвом наукового керівника проводять 
заняття для студентів 3-6-х курсів. Інші ОК дисциплін професійної підготовки також забезпечують підготовку 
здобувачів до викладацької діяльності, адже знання із спеціальності також є надзвичайно важливими для 
викладача. Загалом кількість та тривалість ОК здатні забезпечити повноцінну підготовку аспірантів до освітньої 
діяльності. Здобувачі мають можливість брати участь у заходах Центру вдосконалення педагогічної майстерності 
(https://qa.tdmu.edu.ua/ ) .

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

Теми наукових досліджень аспірантів відповідають напрямам досліджень їх наукових керівників. Зокрема, 
науковими інтересами проф. Павлишин Г.А. є питання неонатології, передчасно народжені діти, особливості їх 
адаптації (https://cutt.ly/R0PxTp2 ; http://surl.li/fihuh ). Наукові дослідження аспірантів Зайцевої Т.Ю. та Сатурської 
У.В. присвячені питанням стресу новонароджених та їх батьків у відділенні інтенсивної терапії. Серед іншого кола 
наукових інтересів проф. Павлишин Г.А. є питання інфекційної патології, в тому числі COVID-19. Наукові 
дослідження аспірантів Панченко О.І., Боднарчук-Сохацької Н.Я. та Лабівки О.В. присвячені проблемі хронічного 
стресу при інфекційній патології у дітей, а також особливостям перебігу COVID-19 та станам, які з ним асоційовані. 
Наукові дослідження проф. Боярчук О.Р. присвячені питанням дитячої кардіоревматології, що відображено в низці 
публікації з даної тематики (https://cutt.ly/10PxJm7 ; http://surl.li/fgznu) та відповідає тематиці наукового 
дослідження аспіранта Ковальчук Н.І. Окрім того, проф. Боярчук О.Р. та аспірант Ковальчук Н.І. є членами 
міжнародної дослідницької організації з дитячої ревматології PRINTO та беруть участь у проєкті з класифікації 
ювенільного ідіопатичного артриту. Серед інших напрямів наукових інтересів проф. Боярчук О.Р. є генетичні та 
імунологічні основи різних клінічних форм SARS-CoV-2 інфекції, прогностичні фактори розвитку тривалого COVID-
19, що відповідає науковому дослідженню аспіранта Перестюк В.О.

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)

Аспіранти мають можливість проводити свої наукові дослідження на базі атестованих наукових лабораторій 
університету (http://surl.li/ewwfj). Для прикладу, аспіранти В.Перестюк, Н.Ковальчук, О.Лабівка проводять 
визначення рівня вітаміну D в імуноферментній лабораторії. Для досліджень використовуються клінічні бази та 
обладнання  профільних кафедр. Зокрема, аспірант Ковальчук Н.І. проводить добове моніторування ЕКГ та АТ на 
кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією. Аспіранти мають можливість брати участь у наукових проєктах, що 
фінансуються за кошти державного бюджету (https://cutt.ly/I0OFvxP): аспірант В.Перестюк бере участь у науковому 
проєкті “Оцінка якості життя та психологічного стану дітей з тривалим COVID-19 в умовах воєнного часу“, який 
отримав підтримку МОЗ України.   Здобувачі мають вільний доступ до Інтернету, наукової літератури 
(http://surl.li/fiibq ), міжнародних наукометричних баз (Scopus, WoS, Hinari)  та низки освітньо-наукових 
електронних ресурсів (https://cutt.ly/40PgJGz). Аспіранти мають можливість безкоштовно публікувати свої наукові 
доробки у 11 фахових виданнях ТНМУ (https://ojs.tdmu.edu.ua/), представляти результати досліджень на щорічному 
Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених (http://surl.li/fihyf), інших наукових конференціях 
(http://surl.li/fihyq). Можливості отримання грантів на дослідження, стажування широко висвітлюються на сайті 
ТНМУ (http://surl.li/evgxm). Обговорення проміжних результатів досліджень аспірантів відбуваються 2 рази на рік 
на засіданнях кафедри.

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

ТНМУ активно співпрацює із 96 ЗВО та організаціями з 33 країн світу (http://surl.li/fhccl). Аспіранти мають 
можливості бути залученими до міжнародної академічної спільноти завдяки участі у міжнародних конференціях, 
проєктах, платформах. Наприклад, аспірант Н.Ковальчук є членом Міжнародної дослідницької організації з дитячої 
ревматології PRINTO. Аспірант В.Перестюк бере участь у тренінговій програмі “Clinical Research Methodology”, яка 
організована мережею з клінічної епідеміології RECIF, Amiens, Франція (https://cutt.ly/20ONomE ). Аспіранти 
О.Панченко та О.Лабівка залучені про проекту RECOOP (http://surl.li/evgxk).
Здобувачі брали активну участь у міжнародних форумах, де представляли результати досліджень: О.Панченко та 
О.Лабівка -в 16th RECOOP Bridges in Life Sciences Video Conference, 16.04.2021; А.М.Шульгай презентувала доповіді 
на конференціях у Польщі (https://cutt.ly/n0PeE6E ; https://cutt.ly/u0PdxoY); аспірант Ковальчук Н.І. - на Конгресі 
Європейської академії педіатрії, 22-25.04.2021 (https://cutt.ly/A0Pascp). 
Аспірант О.Панченко є членом міжнародних професійних організацій ESPNIC (European Society of Paediatric and 
Neonatal Intensive Care ) та e-COST ( European Cooperation in Science and Technology); Н.Боднарчук-Сохацька- членом 
EHA (European hematology association) та ESMO (European Society for Medical Oncology).
Аспіранти мають публікації у міжнародних журналах, які індексуються в наукометричних базах Scopus та WoS 
(https://cutt.ly/30O2Kzh, https://cutt.ly/V0O9AQE ), в тому числі у журналах Q1, Q3.

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Проф. Боярчук О.Р., h-індекс 16, керівник аспірантів Н.Ковальчук Н.І. та Перестюк В.О., була головним дослідником 
міжнародного гранту Jeffrey Modell Foundation (США) (http://surl.li/evgxh); з 2020 року представляє ТНМУ в 
міжнародному консорціумі «COVID Human Genetic Effort (http://surl.li/fiizq). Результати досліджень опубліковані в 
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низці публікацій (http://surl.li/fgznu), в тому числі в журналах Science, Nature, Lancet Rheumatology тощо. Проф. 
Боярчук О.Р. та аспірант Ковальчук Н.І. є членами міжнародної ревматичної педіатричної дослідницької організації 
PRINTO, де беруть участь у двох проєктах. Під керівництвом проф. Боярчук О.Р. виконується науковий проєкт, який 
фінансувався за кошти державного бюджету (http://surl.li/fgzql).
Проф. Павлишин Г.А., h-індекс 5, керівник аспірантів Панченко О.І., Лабівка О.Я., Боднарчук-Сохацька Н.Я., 
Зайцева Т.Ю., Сатурська У.В., була науковим керівником проєкту (2020-2022), що фінансувався  за кошти 
державного бюджету “Впровадження елементів нейро-розвиткового догляду за  передчасно народженими дітьми та 
їх катамнестичне спостереження” (№ держ. реєстрації 0120U104281). Результати дослідження висвітлені у низці 
публікацій міжнародної наукометричної бази Scopus (Q1-Q4). Проф. Павлишин Г.А. є учасником міжнародного 
проєкту RECOOP по вивченню COVID-19 у дітей. Результати досліджень представлені на RECOOP Bridges in Life 
Sciences, Video Conferences (2020, 2021). Під керівництвом проф. Павлишин Г.А. виконується низка ініціативних 
наукових проектів (http://surl.li/fijds).

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

Дотримання академічної доброчесності в ТНМУ регламентується низкою нормативних документів 
(http://surl.li/bjjcx). ЗВО є учасником проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти», що 
реалізується  Американськими Радами з міжнародної освіти, МОН України та НАЗЯВО. ОК “Академічна 
доброчесність” введений до обов’язкових компонентів ОНП. Окрім того, регулярно проводяться семінари для 
викладачів та аспірантів (http://surl.li/bbfku), питання обговрюється на конференціях (http://surl.li/bjjbl). Контроль 
дотримання академічної доброчесності аспірантами відбувається на усіх етапах написання наукової роботи 
починаючи від наукових публікацій у фахових виданнях, оформлення звітів про виконання НДР та до заключного 
оформлення на подання тексту дисертації. Проведене анкетування здобувачів показало, що вони ознайомлені з 
поняттями академічної доброчесності (http://surl.li/fgxux). Фахівець патентно-інформаційного відділу проводить 
перевірку на оригінальність тексту наукових публікацій керівників та аспірантів. Допуск дисертації до захисту 
можливий лише після перевірки даної роботи на відсутність академічного плагіату. Порушень академічної 
доброчесності впродовж періоду реалізації ОНП зафіксовано не було.

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

За період дії ОНП “Педіатрія” не виявлено фактів порушення академічної доброчесності серед наукових керівників 
аспірантів. Відповідно до Кодексу академічної доброчесності та етики (http://surl.li/bklid) передбачено притягнення 
до дисциплінарної відповідальності осіб за порушення принципів академічної доброчесності. Комісія з академічної 
доброчесності може призначати певні види академічної відповідальності для працівників, зокрема, позбавити права 
брати участь у конкурсах на отримання фінансування для наукових досліджень та реалізації освітніх проєктів тощо. 
Окрім того, комісія може рекомендувати до розгляду ректором, Вченою радою університету або іншими органами та 
посадовими особами й інші види академічної відповідальності: виключення із вченої ради, дорадчих і робочих 
органів університету або обмеження права на участь у роботі таких органів на певний термін; письмове 
попередження; позбавлення почесних звань, присуджених університетом; відмова в присвоєнні педагогічного 
звання, кваліфікаційної категорії; звільнення.
Згідно Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату, виявлення фактів плагіату в осіб 
викладацького складу може бути враховано при продовженні дії контракту. Якщо дисертація, в якій виявлено 
академічний плагіат, була захищена у разовій спеціалізованій вченій раді, науковий керівник позбавляється права 
брати участь у роботі спеціалізованих вчених рад терміном на 2 роки (http://surl.li/bklig).

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Провівши самооцінювання, можна виділити наступні сильні сторони ОНП :
 - Актуальність ОНП, яка диктується вимогами ринку праці, тенденціями розвитку спеціальності, враховує галузевий 
та регіональний контекст. 
- Постійне удосконалення і оновлення ОНП із залученням всіх стейкхолдерів (здобувачів, роботодавців, академічної 
спільноти) до обговорення ОНП та внесення змін;
-  Добра збалансованість ОНП, її освітньої та наукової складових, що дозволяє здобувачу досягнути ПРН та набути 
необхідних компетентностей, підготуватись  до дослідницької та викладацької діяльності, бути 
конкурентоспроможним на ринку праці;
- Компетентнісний, студентоцентрований підхід до освітнього процесу, з дотриманням принципів академічної 
свободи та доброчесності, з формуванням індивідуальної освітньої траєкторії здобувача, урахування його 
професійних та наукових інтересів; 
- Достатнє матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу та наукових досліджень з використанням 
можливостей власних наукових лабораторій;
- Потужний потенціал наукових керівників та викладацького складу, який проводить активну дослідницьку 
діяльність, результати якої публікуються у високоцитованих журналах; участь наукових керівників та викладачів у 
міжнародних проєктах, грантах та стажуваннях, що сприяє удосконаленню професійного розвитку викладачів та 
підвищенню рівня наукових досліджень;
- Створені можливості для безперервного професійного розвитку викладачів, система рейтингу і матеріального 
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заохочення викладачів до наукової діяльності;
- Можливості залучення здобувачів до міжнародної медичної спільноти, залучення здобувачів до наукових проєктів, 
що фінансуються за кошти державного бюджету; 
-  Добре розвинута система внутрішнього моніторингу якості освіти.

До слабких сторін ОНП можна віднести:
-Відсутність Стандарту вищої освіти третього освітньо-наукового рівня з спеціальності 228 Педіатрія;
-Необхідність ширшого використання здобувачами можливостей міжнародної та національної академічної 
мобільності;
-Недостатнє залучення міжнародних грантів до наукових досліджень здобувачів.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

-Подальший розвиток і удосконалення програми із урахуванням тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці, 
міжнародного досвіду, пропозицій стейкхолдерів, в тому числі випускників програми шляхом їх участі в 
опитуваннях, круглих столах, обговорення на засіданнях робочих груп;
- Розширювати активність науково-педагогічних працівників та здобувачів у міжнародній академічній мобільності; 
- Розвивати матеріально-технічну базу університету, в тому числі обладнання лабораторій; 
- Ширше залучати здобувачів до участі у вітчизняних та міжнародних грантових проєктах, залучати здобувачів до 
наукових проєктів, які фінансуються за кошти державного бюджету;
- Подальше розвивати культуру академічної доброчесності у здобувачів та академічної спільноти;
- Поглиблення співпраці з потужними науково-дослідними установами в Україні та за кордоном для реалізації 
спільних проєктів, можливостей стажування викладачів та здобувачів:
- Розширення контингенту здобувачів ОНП та тематики наукових досліджень з перспективою залучення іноземних 
громадян.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 
Назва освітнього 

компонента
Вид компонента Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній компонент потребує 

спеціального матеріально-технічного 
та/або інформаційного забезпечення, 

наведіть відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

ОК 1. Філософія науки навчальна 
дисципліна

Філософія науки (1 курс, 
Педіатрія).pdf

8rdjJQWbds4VWgozgO4HG
2POrU7nUi+fW8NPPAU7Sd

4=

Відеосистема: комп’ютер BRAIN 
(KC1840.PR03) (системний блок, монітор LG, 
клавіатура, мишка) (рік введення в 
експлуатацію 24.01.2017 р.) Комп’ютер для 
відео систем та мультимедійних дошок – 
18614 – 1шт (рік введення в експлуатацію 
05.09.2017 р.)
Моноблок ARTLINE Business S41 – 1шт (рік 
введення в експлуатацію 14.12.2018 р.)
Моноблок ARTLINE Business S41 – 2шт (рік 
введення в експлуатацію 14.12.2018 та 
07.06.2019 р.)
Моноблок Lenovo C20-00/N3050/4Gb- 
1600/500Gb HDD – 1шт (рік введення в 
експлуатацію 30.08.2016 р.)
Телевізор Ergo LE43CT2000AК – 1шт (рік 
введення в експлуатацію 05.09.2017 р.)
Телевізор Romsat 43FK1810T2 – 1шт (рік 
введення в експлуатацію 14.12.2018 р.) 
Телевізор Vinga L43FHD21B – 1шт (рік 
введення в експлуатацію 24.01.2017 р.) 
Політико-адміністративна карта Україна 
М1:1 млн /картон, (рік введення в 
експлуатацію 09.2018 р.)
Політична карта Світу М1:22 млн
/картон/на планках// (рік введення в 
експлуатацію 26.09.2018 р.) Тематичні 
стенди з інформацією, яка унаочнює 
відповідні розділи навчальної дисципліни
Доступ до Internet
Навчально-методичні комплекси.

ОК 2. Академічна 
доброчесність

навчальна 
дисципліна

Академічна доброчесність 
(Педіатрія, 1 рік навчання, 

денна форма 
навчання).PDF

UzDFxiP8MtaDnsoi889qGH
RCe0s0xLcuKE2mC2eW4EY

=

Моноблок ARTLINE Business S41,1014400365 – 
3 шт. (рік введення в експлуатацію 15.01. 2019 
р.).
Моноблок Lenovo C20-00/N3050/4Gb- 
1600/500Gb HDD,10422597 – 1шт. (рік
введення в експлуатацію 30.08.2016 р); 
Телевізор рідкокристалічний SAMSUNG 
LE32С550F1WXBT (XUA) – 1шт. ( рік
введення в експлуатацію 10.09.2010 р.); 
Доступ до Internet.
Навчально-методичні комплекси.

ОК 3. Методологія наукового 
дослідження 

навчальна 
дисципліна

Методологія наукового 
дослідження_Педіатрія_1 

курс_ДФ.pdf

WkxnRgRM+TXAGTs9VpfW
kLdVFzYGAb9YxKCVJ3pnO

GU=

Комп’ютер для відеосистем та 
мультимедійних дошок (рік введення в 
експлуатацію 05.09.2017 р.),
Проектор BenQ PB8228 Profession Series (рік 
введення в експлуатацію 30.09.2018 р.)
Телевізор Ergo LE43 CT2000АК (рік введення в 
експлуатацію 05.09.2017 р.). Моноблок 
ARTLINE Business S 41 (рік введення в 
експлуатацію 27.11.2018 р.), Доступ до 
Internet.
Навчально-методичні комплекси.

ОК 4. Інформаційно-
комунікаційна грамотність та 
цифрова наука

навчальна 
дисципліна

Інформаційно-
комунікаційна 

грамотність та цифрова 
наука.pdf

F2DMBVAmJxBCm4JXXLoB
JtTBI2UTy42C+9pPoVcuQFs

=

Комп’ютер для відеосистем та 
мультимедійних дошок (рік введення в 
експлуатацію 05.09.2017 р.),
Проектор BenQ PB8228 Profession Series (рік 
введення в експлуатацію 30.09.2018 р.)
Телевізор Ergo LE43 CT2000АК (рік введення в 
експлуатацію 05.09.2017 р.). Моноблок 
ARTLINE Business S 41 (рік введення в 
експлуатацію 27.11.2018 р.), Доступ до 
Internet.
Навчально-методичні комплекси.

ОК5. Педагогіка та психологія 
вищої школи з основами 
риторики

навчальна 
дисципліна

Педагогіка та психологія 
вищої школи з основами 

риторики (1 курс, 
Педіатрія).pdf

UyS1VIy7mK4WNA935sb8Vr
QLjJz6iZjleJzd15NaseA=

Відеосистема: комп’ютер BRAIN 
(KC1840.PR03) (системний блок, монітор LG, 
клавіатура, мишка) (рік введення в 
експлуатацію 24.01.2017 р.) Комп’ютер для 
відео систем та мультимедійних дошок – 
18614 – 1шт (рік введення в експлуатацію 
05.09.2017 р.)
Моноблок ARTLINE Business S41 – 1шт (рік 
введення в експлуатацію 14.12.2018 р.)
Моноблок ARTLINE Business S41 – 2шт (рік 
введення в експлуатацію 14.12.2018 та 
07.06.2019 р.)
Моноблок Lenovo C20-00/N3050/4Gb- 
1600/500Gb HDD – 1шт (рік введення в 
експлуатацію 30.08.2016 р.)
Телевізор Ergo LE43CT2000AК – 1шт (рік 
введення в експлуатацію 05.09.2017 р.)
Телевізор Romsat 43FK1810T2 – 1шт (рік 
введення в експлуатацію 14.12.2018 р.) 
Телевізор Vinga L43FHD21B – 1шт (рік 
введення в експлуатацію 24.01.2017 р.)
Доступ до Internet.
 Навчально-методичні комплекси.

ОК 6. Іноземна мова наукового 
спілкування

навчальна 
дисципліна

Силабус_Іноземна мова 
наукового спілкування 

(англійська) - (Педіатрія, І 
курс аспіранти, денна 

форма навчання) (3).pdf

hS3ITijTlRVYpsKeArvnJtF53
dwRfLOPpTnrigf3SXU=

Телевізор рідкокристалічний ТВ 
SAMSUNGLE32C350D 1WXUA – 3шт. (рік
введення в експлуатацію 10.11.2010 р.) 
Телевізор ErgoLE43CT2000AK – 2шт. (рік 
введення в експлуатацію 20.07.2017 р.)



Телевізор Vinga L43FHD21B (рік введення в 
експлуатацію 24.01.2017 р.) Комп’ютер Prime 
PC Solo30 –м4 шт. (рік введення в 
експлуатацію 24.01.2017 р.) , Комп’ютер для 
відеосистем та мультимедійних дошок - 
18614 – 2шт. (рік введення в експлуатацію 
03.08.2017 р.).
Комп’ютер Brain (KC1840.PR03) (рік введення 
в експлуатацію 24.01.2017 р.). Моноблок 
Artline Business S41 (S41v05) – 2 штуки (рік 
введення в експлуатацію 28.12.2019 р.).
Проектор Viewsonic PS501X (VS17259), 
Мультимедійна дошка (рік введення в 
експлуатацію 28.12.2019 р.).
Доступ до Internet.
Навчально-методичні комплекси.

ОК 7. Культура академічної 
української мови

навчальна 
дисципліна

Культура академічної 
української мови 
(Педіатрія).pdf

Ja35AuttMYMvMQRLkEheR
aQIuRaLTTCCj4GJqpNtibI=

Дошка мультимедійна AS Interactive board 80" 
,1113103056 - 1 шт  (рік введення в 
експлуатацію - 2017),
Моноблок ARTLINE Business S41,1014400212 - 8 
шт  (рік введення в експлуатацію - 2018),
Проектор Viewsonic PS501X 
(VS17259),1014400332 - 1 шт.
Фліпчарт с/х/магн. "Екочарт" 90*60 
TF06/60,11306618 -  3 шт  (рік введення в 
експлуатацію - 2010),
Дошка для крейди -   2 шт  (рік введення в 
експлуатацію - 2017),
Доступ до Internet.
Навчально-методичні комплекси.

ОК 8. Актуальні питання 
сучасної педіатрії

навчальна 
дисципліна

Актуальні питання 
сучасної педіатрії, 2 рік, 

очна,вечірня.pdf

eCciCKWAEsHXP2bswy//H1
Ahy72p0DKmhVMMOyNZTf

Q=

Могоблок ARTLINE Business S41 - 3 шт (рік 
введення в експлуатацію - 2019), 
Могоблок ARTLINE Business M61 - 3 шт (рік 
введення в експлуатацію - 2021), 
Моноблок Lenovo C20-00/N3050/4Gb - 2  шт   
(рік введення в експлуатацію - 2016), 
Мультимедійний проектор Acer X1323 WH - 1 
шт   (рік введення в експлуатацію - 2019), 
Ноутбук HP pavilion 15-eh 1007 ua Silver - 1 
шт  ((рік введення в експлуатацію - 2021), 
Ноутбук Lenovo Idea Pad 320-15 - 1 шт  (рік 
введення в експлуатацію - 2017), 
Прінтер Canon I-SENSYS MF3010 - 1 шт  (рік 
введення в експлуатацію - 2021),
Пульсоксиметр ВМ 1000В - 6 шт  (рік 
введення в експлуатацію - 2021),  
Система для котролю рівня глюкози у крові 
Акку-Чек - 2 шт   (рік введення в 
експлуатацію - 2017), 
Дошка сухостиральна магнітна - 3 шт (рік 
введення в експлуатацію - 2016), 
Вимірювач Артеріального тиску і частоти 
пульсу автоматичний  OMRON M2 Classic - 2 
шт  (рік введення в експлуатацію - 2017), 
Вимірювач Артеріального тиску механічний 
ВК 2001 - 3001 з дитячою манжетою - 8 шт    
(рік введення в експлуатацію - 2019),
Комплекс електрокардіографічний ECGpro та 
“Монітор холтерівський BS6930-3” - 1 шт   
(рік введення в експлуатацію - 2018),
Доступ до Internet.
Навчально-методичні матеріали.

ОК 9. Методологія і техніки 
інструментальних та 
лабораторних досліджень в 
педіатрії

навчальна 
дисципліна

Силабус_Методологія  і 
техніки  

інструментальних і 
лабораторних досліджень 

в педіатрії_ 
педіатрія_очна.pdf

IbHkA9W49sa2Ri8FibVjgFW
9Ka+N8DHpSzfar2s7fhY=

Аудіометр "Auditus - A1",10422769 - 1 шт   (рік 
введення в експлуатацію - 2016), 
Аудіометр імпедансний АТ235h (для 
об'єктивного дослідження слуху),10422776 - 1 
шт   (рік введення в експлуатацію - 2016),
Вага електронна колоного типу 5964 
(квадрат з розтоміром) MOMERT,10420192 - 1 
шт   (рік введення в експлуатацію - 2016),
Вимірювач артиріального тиску ВАТ 41-
2,10420194  - 1 шт   (рік введення в 
експлуатацію - 2015),
Електрокардіограф "ЮКАРД 100",10423152 - 1 
шт   (рік введення в експлуатацію - 2017),
Камертон медичний с128Гц,11337607- 1 шт   
(рік введення в експлуатацію - 2017),
 Мікроскоп тринокулярний Nikon ECLIPSE 
E100 (відеокамера, адаптер, прогр. 
забезпечення),10401436 - 1 шт   (рік введення в 
експлуатацію - 2013),
Отоскоп COMBILIGHT F.O.30 
фіброоптичний,11336799 - 1 шт   (рік введення 
в експлуатацію - 2017), Доступ до Internet.
Навчально-методичні комплекси.

ОК 10. Клінічна епідеміологія 
та доказова медицина

навчальна 
дисципліна

Клінічна 
епідеміологія_Педіатрія_1 

курс_ДФ.pdf

xC1ckXYOU5YVqi5UwMOnH
748aGTbhnG2/ak+jA0Libg=

Багатофункціональний пристрій ч/б Samsung 
SL-M2070,11336503 - 1 шт   (рік введення в 
експлуатацію - 2018).
Веб-камера Genius FaceCam 300 G5,11306108 - 
1 шт   (рік введення в експлуатацію - 2013).
Дошка інтерактивна LABWE-8210-82 дюйма 
(119х170см),10401964 - 1 шт   (рік введення в 
експлуатацію - 2013).
Монітор 19" LG W1943SS-PF,10401646- 8 шт   
(рік введення в експлуатацію - 2011)
Моноблок ARTLINE Business S41,1014400402 - 7 
шт   (рік введення в експлуатацію - 2019)
Телевізор Vinga L43FHD22B,1113100937 - 1 шт.
Доступ до Internet.
Навчально-методичні комплекси.

ОК 11. Аналіз сучасних 
проблем та наукових 
напрямків в педіатрії

навчальна 
дисципліна

Аналіз сучасних проблем 
та наукових напрямків в 
педіатрії_Педіатрія__2 

курс_ДФ.pdf

pETBiGxl1Sioe1C6Pe55IlKCB
fhxhHczLtLRfXsripw=

Багатофункціональний пристрій ч/б Samsung 
SL-M2070,11336503 - 1 шт   (рік введення в 
експлуатацію - 2018).
Веб-камера Genius FaceCam 300 G5,11306108 - 
1 шт   (рік введення в експлуатацію - 2013).



Дошка інтерактивна LABWE-8210-82 дюйма 
(119х170см),10401964 - 1 шт   (рік введення в 
експлуатацію - 2013).
Монітор 19" LG W1943SS-PF,10401646- 8 шт   
(рік введення в експлуатацію - 2011)
Моноблок ARTLINE Business S41,1014400402 - 7 
шт   (рік введення в експлуатацію - 2019)
Телевізор Vinga L43FHD22B,1113100937 - 1 шт.
Доступ до Internet.
Навчально-методичні комплекси.

ОК 12. Педагогічна практика практика Polozhennya-pro-
pedagogichnu-praktyku-

aspirantiv-TNMU.pdf

NT9NHqVjUolDiGaVeRMPd
dt435lEPYzX5Uk34IIyVbM=

Телевізор Vinga L43FHD21B(рік введення в 
експлуатацію 24.01.2017) - 11 шт.
Комп’ютер Prime PC Solo30 – 4 шт. (рік 
введення в експлуатацію 24.01.2017) - 11 шт.,
Комп’ютер для відеосистем та 
мультимедійних дошок -18614 – 4 шт. (рік 
введення в експлуатацію 03.08.2017).
Комп’ютер Brain (KC1840.PR03) (рік введення 
в експлуатацію 24.01.2017) - 10 шт.
Моноблок Artline Business S41 (S41v05) – 12 
штуки (рік введення в експлуатацію 
28.12.2019), Проектор Viewsonic PS501X 
(VS17259),
Мультимедійна дошка (рік введення в 
експлуатацію 28.12.2019) - 4 шт.
Доступ до Internet.
Навчально-методичні комплекси.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; для 
обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та 
версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладач
а

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, що їх 

викладає 
викладач на ОП 

Обґрунтування

35481 Слободян Наталія 
Олександрівна

доцент, Основне 
місце роботи

Медичний факультет Диплом кандидата 
наук ДK 028622, 

виданий 30.06.2015, 
Атестат доцента AД 

003753, виданий 
16.12.2019

8 ОК 3. Методологія 
наукового 
дослідження 

Курси підвищення 
педагогічної майстерності – 
2020 р.
П.п. 1 п. 30 Ліцензійних умов: 
1) Natalia O. Terenda, Arkadii H. 
Shulhai, Yurii M. Petrashyk, Olha 
N. Lytvynova, Natalia Y. 
Panchyshyn, Natalia O. 
Slobodian, Liudmyla V. Lishtaba, 
Valentyna L. Smirnova, Larysa P. 
Zaporozhan. Impact of certain 
public health factors on the 
duration of inpatient treatment 
of MI patients. Wiadomości 
Lekarskie. 2020. Volume 
LXXIII, ISSUE 5. P. 850-856. 
SCOPUS
2) Petrashyk Y., Terenda N., 
Saturska H., Panchyshyn N., 
Lytvynova O., Lishtaba L., 
Slobodian N., Ndihgihdah K. 
Availability and utilization of 
healthcare resources in Ukraine 
and some other countries. 
Georgian medical news. 2019. 
Volume 1 (286) P. 145-149. 
SCOPUS
3) Terenda N., Petrashyk Y., 
Slobodian N., Lishtaba L., 
Yuriyiv K. Morbidity and 
prevalence of cardiovascular 
diseases in Ukraine: trends and 
forecasts untill 2025 .Georgian 
medical news. 2018. Volume 9 
(282)  P. 79 – 82. SCOPUS
П.п. 2 п. 30 Ліцензійних умов:
 1) Петрашик Ю. М., Сатурська 
Г. С., Теренда Н. О., Ліштаба Л. 
В., Слободян Н. О., Литвинова 
О. Н. Здоров’я місцевих 
громад: діагностика, 
визначення прогалин та 
потреб // Вісник соціальної 
гігієни та організації охорони 
здоров’я України. – 2021. – № 
3 . – С. 4–8.
2) А.Г. Шульгай, Г.С. 
Сатурська, Н.Я. Панчишин, 
Н.О. Слободян. Особливості 
використання якісних методів 
досліджень в охороні здоров’я, 
зокрема у громадському 
здоров’ї та медсестринстві. 
Вісник медичних і біологічних 
досліджень. 2021. № 4. С. 161-
166.
3) Теренда Н. О., Павлів Т. Б., 
Слободян Н. О. Професійне 
вигорання працівників 
екстреної медичної допомоги 
(на прикладі Львівської 
області) // Вісник соціальної 
гігієни та організації охорони 
здоров’я України. – 2021. – № 
1(87). – С. 29–32.



4) А.Г. Шульгай, Н.О. Теренда, 
Г.С. Сатурська, Н.Я. 
Панчишин, О.Н. Литвинова, 
Н.О. Слободян. 
Епідеміологічні особливості 
COVID-19: огляд перебігу та 
прогнозування. Вісник 
соціальної гігієни та 
організації охорони здоров'я 
України. 2021. № 1. С. 5-10.
5) Слободян Н.О. Проблемні 
аспекти формування системи 
громадського здоров’я в 
Україні // Вісник соціальної 
гігієни та організації охорони 
здоров'я України. – 2019. – № 
2(80). – С. 94-99.
П.п. 5 п. 30 Ліцензійних умов: 
Участь у проєкті 
Еразмуз+“Building Academic 
Capacity in Global Health in the 
Eastern Europe - Central Asia 
Region (BACE)” (2020). 
П.п. 6 п. 30 Ліцензійних умов:  
206 годин англійською мовою 
за рік.
П.п. 18 п. 30 Ліцензійних умов:
Наукове консультування у 
2020-2025 рр.: ДУ 
"Тернопільський обласний 
центр контролю та 
профілактики захворювань", 
КНП "Регіональний центр 
громадського здоров'я 
Кіровоградської обласної 
ради", КНП "Львівський 
обласний центр громадського 
здоров'я" ЛОР; у 
2020-2022 рр. - КП 
"Тернопільський 
інформаційно-аналітичний 
центр" ТОР;  КНП 
"Тернопільська комунальна 
міська лікарня № 2"; у 2022-
2027 рр. - Національний 
університет "Острозька 
академія".

738 Боярчук Оксана 
Романівна

завідувач 
кафедри, 
Основне місце 
роботи

Медичний факультет Диплом доктора 
наук ДД 003141, 

виданий 03.04.2014, 
Диплом кандидата 

наук ДK 004990, 
виданий 10.11.1999, 

Атестат доцента 
12ДЦ 020691, 

виданий 23.12.2008, 
Атестат професора 

12ПP 011222, 
виданий 15.12.2015

23 ОК 8. Актуальні 
питання сучасної 
педіатрії

Підвищення кваліфікації: 
ДВНЗ "Тернопільський 
державний медичний 
університет імені 
І.Я.Горбачевського МОЗ 
України", 24.05. – 11.06.2021 р., 
курси підвищення кваліфікації 
«Професійно-педагогічна 
компетентність викладачів 
закладу вищої освіти», 
посвідчення КПК № 00312, 
видано 11.06.2021 р. 
Підвищення кваліфікації: 
ДВНЗ "Тернопільський 
державний медичний 
університет імені 
І.Я.Горбачевського МОЗ 
України", 05.11. – 23.11.2018 р., 
курси підвищення кваліфікації 
«Педагогічна майстерність 
викладачів вищих навчальних 
закладів», посвідчення КПК № 
0092, видано 23.11.2018 р. 
П.п. 1 п. 38 Ліцензійних умов: 
1) Boyarchuk O, Yarema N, 
Kravets V, Shulhai O, Shymanska 
I, Chornomydz I, Hariyan T, 
Volianska L, Kinash M, Makukh 
H. Newborn screening for severe 
combined immunodeficiency: 
The results of the first pilot 
TREC and KREC study in 
Ukraine with involving of 10,350 
neonates. Front Immunol. 2022 
Sep 15;13:999664. doi: 
10.3389/fimmu.2022.999664. 
2) Boyarchuk O, Makukh H, 
Kostyuchenko L, Yarema N, 
Haiboniuk I, Kravets V, Shulhai 
O, Tretyak B. TREC/KREC levels 
in children with ataxia-
telangiectasia. Immunol Res. 
2021 Oct;69(5):436-444. doi: 
10.1007/s12026-021-09216-1. 
3) Boyarchuk O, Predyk L, Yuryk 
I. COVID-19 in patients with 
juvenile idiopathic arthritis: 
frequency and severity. 
Reumatologia. 2021;59(3):197-
199. doi: 
10.5114/reum.2021.107590.  
4). Kovalchuk T, Boyarchuk O. 
Serum pyridoxine, folate, 
cobalamin, and homocysteine 
levels in children presenting with 
vasovagal syncope. Cardiol 
Young. 2021 Jul 29:1-7. 
5). Sancho-Shimizu V, Brodin P, 
Cobat A, et al. SARS-CoV-2-
related MIS-C: A key to the viral 
and genetic causes of Kawasaki 



disease? J Exp Med. 2021 Jun 
7;218(6):e20210446. 
6).Brodsky NN, Boyarchuk O, 
Kovalchuk T, Hariyan T, Rice A, 
Ji W, Khokha M, Lakhani S, 
Lucas CL. Novel compound 
heterozygous variants in 
NHLRC2 in a patient with 
FINCA syndrome. J Hum Genet. 
2020 Oct;65(10):911-915. 
П.п. 3 п. 38 Ліцензійних умов:
1. Пропедевтика педіатрії в 
синдромах : підручник 
/О.Р.Боярчук, М.І.Кінаш, 
О.М.Шульгай та ін. / за ред. 
О.Р.Боярчук, М.І.Кінаш. - 
Тернопіль : ТНМУб 2022. - 760 
с. 
2. Боярчук О.Р., Кінаш 
М.І.Боярчук О.Р., Синицька 
В.О., Горішний І.М., Щербатюк 
Н.Ю., Косовська Т.М., 
Мочульська О.М. 
Найпоширеніші захворювання 
в дитячому віці : навчальний 
посібник / О. Р. Боярчук [та 
ін.]. - Тернопіль : 
ТДМУ:Укрмедкн., 2018. - 157 с.    
3. Боярчук О.Р., Мудрик У.М., 
Воронцова Т.О. та ін. 
Педіатрія, дитячі інфекції в 
питаннях і відповідях : 
навчальний посібник / О. Р. 
Боярчук [та ін.]. - Тернопіль : 
ТДМУ:Укрмедкн., 2019. - 308 с.   
П.п. 4 п. 38 Ліцензійних умов: 
1. Боярчук О.Р., Волоха А.П., 
Волянська Л.А. та ін. 
Алгоритми діагностики 
первинних імунодефіцитів у 
дітей навчальний посібник / О. 
Р. Боярчук [та ін.]. - Тернопіль 
: ТДМУ:Укрмедкн., 2019. - 66 с.  
2. Боярчук О.Р., Глушко К.Т., 
Консервативне ведення 
розладів сечового міхура та 
кишечника у дітей із spina 
bifida : методичні 
рекомендації. Тернопіль, 2019. 
- 48 с.  
3. Волоха А.П., Бондаренко 
А.В., Боярчук О.Р. Вакцинація 
дітей з первинними 
імунодефіцитами : методичні 
рекомендації. Київ, 2020. - 40 
с.
П.п. 7 п. 3 8 Ліцензійних умов:
Член спеціалізованої вченої 
ради Д 58.601.02
П.п. 8 п. 3 8 Ліцензійних умов:   
1. Науковий керівник 
пошукової науково-дослідної 
роботи: "Удосконалення 
методів діагностики, лікування 
та реабілітації соціально 
значущих захворювань  
дитячого віку" (№ 
держреєстрації 0119U000508). 
2. Науковий керівник 
пошукової науково-дослідної 
роботи: "Удосконалення 
методів діагностики, лікування 
та реабілітації найбільш 
поширених захворювань  
дитячого віку" 2022-2024 рр 
(№ держреєстрації 
0122U000039). 
3. Науковий керівник науково-
дослідної роботи, яка 
виконується за кошти 
державного бюджету : 
"Пілотне дослідження з 
неонатального скринінгу 
первинних імунодефіцитів 
методом TRECs i KRECs 
визначення Т- і В-лімфопеній" 
2020-2022 рр (№ 
держреєстрації 0120U104282).
П.п. 9 п. 38 Ліцензійних умов:
Участь у роботі в складі 
науково-методичної комісії з 
охорони здоров’я та 
соціального забезпечення 
(підкомісія 228 Педіатрія) 
(2016-2021 рр.), участь в 
розробці стандартів освіти за 
спеціальністю 228 «Педіатрія», 
Наказ МОН України від 
06.04.2016, № 375 Про 
затвердження персонального 
складу Науково-методичних 
комісій (підкомісій) сектору 
вищої освіти Науково-
методичної ради Міністерства 
освіти і науки України;
Експерт Національного 
агентства із забезпечення 
якості вищої освіти за 
спеціальностями 228 



Педіатрія; 222 Медицина
П.п. 10 п. 38 Ліцензійних умов:
Міжнародний  грант  від 
Jeffrey Modell  Foundation 
(USA) "Implementation of the 
Model of Combining Physician 
Education and Public Awareness 
with the Infrastructure to 
Diagnose Primary 
Immunodeficiency Diseases in 
Children in Western Ukraine" 
(2017-2019); стажування 
Erasmus staff у Wroclaw Medical 
University, Poland (2017); 
International Faculty 
Development Workshop Series, 
organized by MacEwan 
University (Canada), Lviv, Kyiv, 
Ukraine, Edmonton, Canada 
(2018);
Great Teachers Seminar in the 
Canadian Rockies, Banff, Canada 
(2018). Участь у міжнародному 
консорціумі "COVID Human 
Genetic Effort" (2020-2022)
П.п. 14 п. 38 Ліцензійних умов:
Олійник Наталя - студентка 6-
го курсу - І місце на ІІ етапі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади з педіатрії, 2018 рік; 
Міщанчук Віктор - студент 5 
курсу - 3 місце на ІІ етапі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади з педіатрії, 2019 рік. 
Савків Діана - І місце на ІІ 
етапі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт, 
2022 р.
П.п. 19 п. 38 Ліцензійних умов:  
Член Всеукраїнської асоціації 
дитячої імунології; член 
правління Всеукраїнської 
асоціації дитячої імунології; 
член керівного складу J Project 
(товариства з первинних 
імунодефіцитів центральної та 
східної Європи); член Асоціації 
педіатрів України; член 
Європейського товариства з 
дитячих інфекційних 
захворювань (ESPID).

151157 Толокова Тетяна 
Іванівна

доцент, Основне 
місце роботи

Медичний факультет Диплом магістра, 
Західноукраїнський 

національний 
університет, рік 

закінчення: 2020, 
спеціальність: 073 

Менеджмент, 
Диплом кандидата 

наук ДK 029692, 
виданий 08.06.2005, 

Атестат доцента 
12ДЦ 043377, 

виданий 30.06.2015

13 ОК 2. Академічна 
доброчесність

1. Міжнародне науково-
педагогічне стажування з 
«Академічної доброчесності», 
Польша, Варшава, 11.08-
20.09.2020 р., сертифікат KW 
092020/001 (6 кредитів); 
2. ДВНЗ "ТДМУ ім. І.Я. 
Горбачевського МОЗ України" 
Підвищення кваліфікації з 
курсу "Педагогічна 
майстерність викладачів 
вищих навчальних закладів" 
посв. Сер. КПК 00222 №222 
від 22.03.2019 р. (3,6 кредити); 
3. Internship program 
"Experience in preparation of 
highly qualifield personnel, 
organization of educational 
processand innovativa teaching 
metods at ESEI International 
Business School Barcelona" 
29.06-10.07.2017, date 
10.07.2017 № 29072017  (3,6 
кредити)
П.п. 1 п. 38 Ліцензійних умов:
1. Павлюк Т.В., Толокова Т.І. 
Особливості емоційної сфери 
медичних працівників. – 
Медична освіта - 2018. -№ 1. С. 
10-107.
2. Толокова Т.І., Білан О.Ю. 
Соціальний захист медичних 
працівників – Вісник 
медичних і біологічних 
досліджень – 2020. – №3 
С.115-121.
3. Волков Р. К., Толокова Т. І., 
Вадзюк Н. С. Нові підходи до 
лікувальної корекції опікових 
рубцевих деформацій шкіри 
//Вісник медичних і 
біологічних досліджень. –– 
2020. - №2. – С. 20-26. DOI: 
https://doi.org/10.11603/bmbr.2
706-6290.2020.2.11276
4. Tsymbaliuk V.I., Vadziuk S. N. 
, Tolokova T. I., Tabas P. 
S.Prevalence of premature birth 
in conditions of global warming. 
- Medichni perspektivi 2021. 
26(3) 152-161
https://doi.org/10.26641/2307-
0404.2021.3.242167
П.п. 6 п. 38 Ліцензійних умов:
Керувала виконанням 
магістерських робіт 
магістрантів ННІ 



медсестринства: 
1. Павлюк Тетяна Василівна 
(2016-2018 р.)  «Психологічні 
особливості відносин лікар-
пацієнт: емпатія в медицині» 
2. Сковронськa Iвaннa 
Григорiвнa (2016-2018 р.) 
«Профілактика професійного 
зараження медичних 
працівників ВІЛ/Снідом та 
вірусними гепатитами В і С».
3. Московкіна Альона 
Сергіївна ( 2017-2019 р.) 
«Компетентність медичних 
сестер у питанні протидії 
тютюнопалінню»
4. Пасечник Ольга Володимир. 
( 2017-2019 р.) «Проблеми та 
недоліки. Шляхи вирішення».
5. Білань Ольга Юріївна 
""Аспекти соціального захисту 
медичних працівників"" (2019-
2021)
П.п. 12 п. 38 Ліцензійних умов:
1. Павлюк Т. В., Толокова Т. І. 
Емпатія у професійній 
діяльності медичних сестер – 
Медсестринство – 2018.- № 1. 
С. 53-56.2. 
2. Volkov R. K., Tolokova T.I., 
Vadziuk N. S. Clinically 
pathogenic aspects of the 
comprehensive treatment of 
burn scars  Journal of Education, 
Health and Sport. 2020; 10(9): 
988-1000. eISSN 2391-8306. 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.12775/JEH
S.2020.10.09.118  
П.п. 19 п. 38 Ліцензійних умов:
1. Член Українського 
фізіологічного товариства ім. 
П.Г. Костюка;
2. Громадська організація, 
«Асоціація сприяння 
глобалізації освіти та науки 
СПЕЙСТАЙМ», голова 
департаменту глобалізації 
освіти в медичних і 
біологічних науках
П.п. 20 п. 38 Ліцензійних умов:
Стаж роботи лікарем акушер-
гінекологом 24 роки., лікар 
вищої кваліфікаційної 
категорії. Продовжую 
працювати, ЛДЦ "Мій лікар", 
м. Тернопіль.

147514 Вадзюк Степан 
Несторович

завідувач 
кафедри, 
Основне місце 
роботи

Медичний факультет Диплом доктора 
наук ДH 002405, 

виданий 27.02.1996, 
Диплом кандидата 

наук MД 018878, 
виданий 29.11.1983, 
Атестат доцента ДЦ 

003288, виданий 
17.11.1992, Атестат 
професора ПPAP 
000871, виданий 

17.09.1996

42 ОК 2. Академічна 
доброчесність

Тернопільський національний 
медичний університет ім. І.Я. 
Горбачевського МОЗ України, 
Посвідчення серія КПК0018,за 
програмою "Професійно-
педагогічна компетентність 
викладача закладу вищої 
освіти" з 24/05/2021р. до 
11/06/2021р. Тривалість - 90 
год (3 кредити ЄКТС)
П.п. 1 п. 38 Ліцензійних умов:
"1) Stepan N. Vadzyuk, Tetiana 
V. Kharkovska, Viktoria O. Huk, 
Volodymyr H. Dzhyvak, Ihor Ya. 
Papinko, Iryna M. Nikitina. 
Prognostic Criteria for the 
Selection of Individuals with 
Different Heat Sensitivity. Wiad 
Lek. 2022; 75(5): 1370-1375.
2) Вадзюк С.Н., Сас В.В., 
Ратинська О.М., Ткачук С.С. 
Особливості психоемоційного 
стану у осіб з різною 
стресостійкістю. Фізіол. журн., 
2022. Т. 68, № 2. С.92-97.  DOI: 
https://doi.org/10.15407/fz68.0
2.092                        3) Stepan 
Vadzyuk, Liudmyla Horban, Ihor 
Papinko, Olena Kulianda. Cold 
impact on peripheral blood 
circulation in individuals of 
different somatotypes with 
normal and high blood pressure 
//Problems of Cryobiology and 
Cryomedicine –Т. 30 –№3 –
2020 –С. 270-279.
4) Вадзюк С.Н., Ратинська 
О.М. Розумова працездатність 
у старшокласників при різних 
погодних умовах 
//Фізіологічний журнал -Т.66 
-№1- 2020 – С. 55-62.
5) Вадзюк СН, Шмата РМ. До 
питання про деякі 
психофізіологічні особливості 
осіб юнацького віку з 
підвищеною чутливістю 
вестибулярного аналізатора. 
Експериментальна та клінічна 
фізіологія і біохімія 



“Experimental and clinical 
physiology and biochemistry”. 
2020; 1(89): 66-75. DOI: 
https://doi.org/10.25040/ecpb2
020.01.066.
6) Vadzyuk, S. N., Horban, L. I., 
Papinko, I. Ya. Main individual 
and typological parameters of 
higher nervous activity in young 
people of different somatotype 
with normal and high blood 
pressure. /International Journal 
of Medicine and Medical 
Research, -№ 5(2), – 2020. - P. 
47-55. 
https://doi.org/10.11603/ijmmr.
2413-6077.2019.2.10609.
7) Вадзюк, С.Н., Наконечна, 
С.С., Папінко, І.Я. Контроль 
вхідного рівня знань як 
передумова ефективної 
організації навчального 
процесу на кафедрі. Медична 
освіта, 2022 (4), 10–
15.https://doi.org/10.11603/m.24
14-5998.2021.4.12686"
П.п. 2 п. 38 Ліцензійних умов:
1.Патент на корисну модель 
№139258 (26.12.2019) ""Спосіб 
використання підключичного 
катетера з двома рядами 
вивідних отворів"",  Вадзюк 
С.Н., Зятковська Н.Є., Паньків 
І.Б., Папінко І.Я., Ратинська 
О.М., Коптюх В.В.                                                                    
2.Патент на корисну модель 
№139551 (10.01.2020) 
""Підключичний катетер з 
двома рядами вивідних 
отворів"", Вадзюк С.Н., 
Зятковська Н.Є., Паньків І.Б., 
Папінко І.Я., Ратинська О.М., 
Коптюх В.В.
П.п. 3 п. 38 Ліцензійних умов:
1) Вадзюк С.Н. Основи 
біомедичної етики: підручник 
/ С.Н. Вадзюк, Н.М. Волкова. - 
Тернопіль: ТНМУ, 2021. - 280 
с.
2) Вадзюк С.Н. Безпека 
життєдіяльності. Основи 
біоетики і біобезпеки. /Вадзюк 
С.Н., Волкова Н.М. – 
Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. 
135 с.                                                                                                                                                    
3) Медична фізіологія за 
Гайтоном і Голлом: 14-е 
видання: у 2 томах. Том 1. / 
Джон Е. Голл, Майкл Е. Голл. 
Науковий редактор 
українського видання проф. 
Вадзюк С.Н. (Переклад: проф. 
Волкова Н.М., ас. Горбань 
Л.І.). -Київ: Медицина, ISBN 
978-617-505-914-2, 2022 р. 634 
с."
П.п. 4 п. 38 Ліцензійних умов:
1) Vadzyuk S.N. General 
physiology of excitable tissues. 
Neural and humoral regulation 
of organism functions /S.N. 
Vadzyuk , S.S. Nakonechna. -
Тернопіль: Укрмедкнига, 2020. 
224 с.
2) Basics of bioethics and 
biosafety. /Vadzyuk S.N., 
Volkova N.M. – Тернопіль: 
Укрмедкнига, 2018. 125 с.
3) Фізіологічні терміни. 
Тлумачний словник / 
С.Н.Вадзюк, О.Г.Родинський. – 
3-тє вид. переробл. і доповн. – 
Тернопіль: Укрмедкнига, 2020. 
-204 с.
П.п. 6 п. 38 Ліцензійних умов:                                                                 
"
Шмата Р.М. В 2021 р. захистив 
кандидатську дисертацію на 
тему: «Функціональна 
активність вестибулярного 
аналізатора в осіб молодого 
віку ».  (Спеціалізована вчена 
рада Д 35.600.03 у Львівському 
національному медичному 
університеті імені Данила 
Галицького ). Спеціальність 
14.03.03 – нормальна 
фізіологія.
П.п. 7 п. 38 Ліцензійних умов:
Член одноразової 
спеціалізованої вченої ради 
м.Ужгород 2020р. (2 рази), 
член одноразової 
спеціалізованої вченої ради м. 
Дніпро 2021р. (1 раз), 
офіційний опонент.
П.п. 8 п. 38 Ліцензійних умов:
Член редколегії - Scientific 
Issue Ternopil Volodymyr 



Hnatiuk National Pedagogical 
University. Series: Biology.                   
Член редколегії - Вісник 
наукових досліджень.
П.п. 12 п. 38 Ліцензійних умов:
1) Tsymbaliuk V.I., Vadziuk S. N. 
, Tolokova T. I., Tabas P. S. 
Prevalence of premature birth in 
conditions of global warming. - 
Medichni perspektivi 2021. 26(3) 
152-161.  
https://doi.org/10.26641/2307-
0404.2021.3.242167.
2) Vadziuk S, Shmatа R, 
Ulianytska N. Electromygraphic 
features of muscles soleus in 
people with increased sensitivity 
of the vestibular analyzer. 
Eureka: Life Sciences. 2020; 2: 
24-28. DOI: 10.21303/2504-
5695.2020.001191.
3) Vadzyuk SN, Shmata RM. 
Features of autonomous 
regulationin young subjects with 
increased vestibular analyzer 
sensitivity. Journal of Education, 
Health and Sport. 2020; 10(2): 
11-17. 
DOI:dx.doi.org/10.12775/JEHS.
2020.10.02.001.
4) Vadzyuk S. N., Boliuk Yu. V., 
Luchynskyi M. A., Sluchyk V. M., 
Zukow W. Crystallographic 
features of oral fluid in young 
people with gingivitis. Journal of 
Education, Health and Sport. 
2020;10(9):172-182.
5) Volkov R. K., Tolokova T. I., 
Vadziuk N. S. Clinically 
pathogenic aspects of the 
comprehensive treatment of 
burn scars Journal of Education, 
Health and Sport. 2020; 10(9): 
988-1000. eISSN 2391-8306. 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.12775/JEH
S.2020.10.09.118 
https://apcz.umk.pl/czasopisma
/index.php/JEHS/article/view/J
EHS.2020.10.09.118 
https://zenodo.org/record/4290
924.

45116 Панчишин 
Наталія 
Ярославівна

доцент, Основне 
місце роботи

Медичний факультет Диплом кандидата 
наук ДK 011035, 

виданий 27.06.2000, 
Атестат доцента 

02ДЦ 013534, 
виданий 19.10.2006

22 ОК 11. Аналіз 
сучасних проблем та 
наукових напрямків 
в педіатрії

Тернопільський національний 
медичний університет ім. І.Я. 
Горбачевського МОЗ України, 
Посвідчення серія КПК0078, 
за програмою "Професійно-
педагогічна компетентність 
викладача закладу вищої 
освіти" з 24.05.2021р. до 
11.06.2021р. Тривалість - 90 год 
(3 кредити ЄКТС)
П.п. 1 п. 38 Ліцензійних умов: 
1) Natalia O. Terenda, Arkadii H. 
Shulhai, Yurii M. Petrashyk, Olha 
N. Lytvynova, Natalia Y. 
Panchyshyn, Natalia O. 
Slobodian, Liudmyla V. Lishtaba, 
Valentyna L. Smirnova, Larysa P. 
Zaporozhan. Impact of certain 
public health factors on the 
duration of inpatient treatment 
of MI patients. Wiadomości 
Lekarskie. 2020. Volume 
LXXIII, ISSUE 5. P. 850-856. 
SCOPUS
2) Petrashyk Y., Terenda N., 
Saturska H., Panchyshyn N., 
Lytvynova O., Lishtaba L., 
Slobodian N., Ndihgihdah K. 
Availability and utilization of 
healthcare resources in Ukraine 
and some other countries. 
Georgian medical news. 2019. 
Volume 1 (286) P. 145-149. 
SCOPUS
3) Пилипко И.В., Галицкая-
Хархалис А.Я., Геник Т.Р., 
Флекей Н.В., Панчишин Н.Я. 
Морфологические изменения 
внутренней структуры органов 
мочеполовой системы крыс 
при моделировании 
портальной гипертензии.  
Georgian medical news. 2018. 
Volume 6 (279) P. 117 – 122. 
SCOPUS
4) А.Г. Шульгай, Н.О. Теренда, 
Г.С. Сатурська, Н.Я. 
Панчишин, О.Н. Литвинова, 
Н.О. Слободян. 
Епідеміологічні особливості 
COVID-19: огляд перебігу та 
прогнозування. Вісник 
соціальної гігієни та 
організації охорони здоров'я 
України. 2021. № 1. С. 5-10.
5) Шульгай А.Г., Сатурська 



Г.С., Сатурський О.В., Теренда 
Н.О., Панчишин Н.Я., 
Петрашик Ю.М. Концепція та 
сучасні тенденції розвитку 
системи громадського здоров’я 
в Україні. Вісник соціальної 
гігієни та організації охорони 
здоров’я України. 2021. № 
3(89). С. 31-35.
6) Климук Н.Я., Смірнова В.Л., 
Панчишин Н.Я. Програми 
медичного страхування та їх 
особливості в умовах COVID-
19. Вісник соціальної гігієни та 
організації охорони здоров’я 
України. 2021. № 3(89). С. 47-
50.
7) А.Г. Шульгай, Г.С. 
Сатурська, Н.Я. Панчишин, 
Н.О. Слободян. Особливості 
використання якісних методів 
досліджень в охороні здоров’я, 
зокрема у громадському 
здоров’ї та медсестринстві. 
Вісник медичних і біологічних 
досліджень. 2021. № 4. С. 161-
166.
8) Шульгай, А. Г., Сатурський, 
О. В., Сатурська, Г. С., 
Панчишин, Н. Я., Коллінс, Д. 
М. Роль центрів громадського 
здоров’я у вирішенні проблем 
харчування та профілактиці 
розладів харчової поведінки. 
Вісник соціальної гігієни та 
організації охорони здоров’я 
України. 2022. № 1. С. 5–10.
П.п. 3 п. 38 Ліцензійних умов:  
1) Fundamentals of the history of 
medicine and public health: 
textbook / A. Shulhai, H. 
Saturska, N. Panchyshyn, Y. 
Petrashyk. – Ternopil: TNMU 
“Ukrmedknyha”, 2021. – 128 p.
2) A. Holyachenko, A. Shulhai, 
H. Saturska, N. Panchyshyn, Yu. 
Petrashyk. History of medicine: 
textbook. Ternopil: TSMU, 2020. 
128 p.
П.п. 10 п. 38 Ліцензійних умов:  
Участь у проєкті 
Еразмуз+“Building Academic 
Capacity in Global Health in the 
Eastern Europe - Central Asia 
Region (BACE)” (2020). 
П.п. 11 п. 38 Ліцензійних умов:
Наукове консультування у 
2020-2025 рр.: ДУ 
"Тернопільський обласний 
центр контролю та 
профілактики захворювань", 
КНП "Регіональний центр 
громадського здоров'я 
Кіровоградської обласної 
ради", КНП "Львівський 
обласний центр громадського 
здоров'я" ЛОР; у 2020-2022 рр. 
- КП "Тернопільський 
інформаційно-аналітичний 
центр" ТОР;  КНП 
"Тернопільська комунальна 
міська лікарня № 2"; у 2022-
2027 рр. - Національний 
університет "Острозька 
академія".
П.п. 12 п. 38 Ліцензійних умов:  
1) Литвинова О.Н., Сатурська 
Г.С., Теренда Н.О., Панчишин 
Н.Я., Петрашик Ю.М. 
Політика інноваційних 
технологій у післядипломній 
підготовці медсестер (братів). 
Медсестринство. 2021. № 4. С. 
17.
2) Панчишин Н.Я., Галицька-
Хархаліс О.Я., Хархаліс Ю.Ю., 
Смірнова В.Л. Здоров’я і 
«нездоров’я» населення: 
проблеми та підходи. 
Матеріали четвертого 
наукового симпозіуму з 
міжнародною участю 
««Громадське здоров’я в 
соціальному і освітньому 
просторі – виклики в умовах 
глобалізації суспільства та 
перспективи розвитку». 
Тернопіль: Укрмедкнига, 21-23 
вересня 2022. С. 27-29.
3) Галицька-Хархаліс О.Я., 
Панчишин Н.Я., Хархаліс 
Ю.Ю. Основні підходи до 
формування політики здоров’я 
в умовах глобалізації. 
Матеріали третього наукового 
симпозіуму з міжнародною 
участю ««Громадське здоров’я 
в глобальному та 
регіональному просторі – 



виклики в умовах пандемії 
COVID-19 та перспективи 
розвитку». Тернопіль: 
Укрмедкнига, 22-24 вересня 
2021. С. 38-39.
4) Saturska H, Shulhai A, 
Terenda N, Panchyshyn N. Public 
Health In Ukraine. Akkon 
Schriftenreihe Band 5. Public 
Health in Ukraine. Akkon 
Hochschule für 
Humanwissenschaften / 
Institute for Research in 
International Assistance (IRIA). 
September 2021. Рp. 12-18.
5) Панчишин Н.Я., Галицька-
Хархаліс О.Я., Смірнова В.Л. 
Глобальний тягар хвороб як 
інтегральний індикатор 
здоров’я населення. Матеріали 
другого міжнародного україно-
німецького симпозіуму з 
громадського здоров’я 
«Громадське здоров’я в 
соціальному і освітньому 
просторі – виклики сьогодення 
та перспективи розвитку». 
Тернопіль: Укрмедкнига, 22-24 
вересня 2020. С. 11-13.
П.п. 13 п. 38 Ліцензійних умов:   
176 годин англійською мовою 
за рік.

42784 Теренда Наталія 
Олександрівна

професор, 
Основне місце 
роботи

Медичний факультет Диплом доктора 
наук ДД 008508, 

виданий 23.04.2019, 
Диплом кандидата 

наук ДK 011046, 
виданий 27.06.2000, 

Атестат доцента 
12ДЦ 036392, 

виданий 10.10.2013, 
Атестат професора 

AП 002534, виданий 
09.02.2021

20 ОК 10. Клінічна 
епідеміологія та 
доказова медицина

1) Курси 
підвищенняпедагогічної 
майстерності«Педагогічнамай
стерність викладачіввищих 
навчальнихзакладів», 
ДВНЗ«Тернопільськийдержав
ний медичнийуніверситет 
іменіІ.Я.Горбачевького 
МОЗУкраїни», 04.03.2019 –
22.03.2019 р.,посвідчення No 
221,видане  22.03.2019 р. 2) 
Науково-
педагогічнестажування «New 
andinnovative teachingmethods» 
в UniwersytetEkonomiczny w 
Krakowie(Польща), 2020 р, 120 
год(4,0 кредити). П.п. 1 п. 38 
Ліцензійнихумов:1) Kateryna 
Peleshok, OlhaPoliak, Nadiya 
Zarivna,Oleksandra 
Oleshchuk,Uliana Mudryk, 
VitaliyHlushok, Andriy 
Sverstiuk, Olga Svan, 
NataliiaTerenda, 
AndriyMakhnitskyy, 
OlhaYaremchuk, Liliya 
LogoydaLc-MS/MS 
methoddevelopment for 
thequantitative determinationof 
valsartan from caco-2cell 
monolayers:Application to 
permeabilityassay / 
Pharmakeftiki aquarterly edition 
onpharmaceutical 
sciences’topics, April - June 
2021. –Volume 33 (II) – P. 107 –
115. 2) Terenda N.O., 
ShulhaiA.H., Petrashyk 
Yu.M.,Lytvynova 
O.N.,Panchyshyn N.Y.,Slobodian 
N.O., LishtabaL.V., Smirnova 
V.L.,Zaporozhan L.P. Impact 
ofcertain public healthfactors on 
the duration ofinpatient 
treatment of MIpatients // 
WiadomościLekarskie. – 2020. – 
Vol. 5.– Р. 850-856. 3) Petrashyk 
Y., TerendaN., Saturska 
H.,Panchyshyn N., LytvynovaO., 
Lishtaba L., SlobodianN., 
Ndihgihdah K.Availability and 
utilizationof healthcare resources 
inUkraine and some 
othercountries. Georgianmedical 
news. 2019.Volume 1 (286) P. 
145-149. 4) Terenda N., 
PetrashykY., Slobodian N., 
LishtabaL., Yuriyiv K. 
Morbidityand prevalence 
ofcardiovascular diseases 
inUkraine: trends andforecasts 
untill 2025.Georgian medical 
news.2018. Volume 9 (282). P.79 
– 82. 5) Шульгай А. Г., 
ТерендаН. О., Сатурська Г. 
С.,Панчишин Н. Я.,Литвинова 
О. Н.,Слободян Н. 
О.Епідеміологічніособливості 
COVID-19:огляд перебігу 
тапрогнозування. // 
Вісниксоціальної гігієни 
таорганізації охорониздоров’я 
України. – 2021.– No 1(87). – С. 
5–10.6) Теренда Н. О., ПавлівТ. 
Б., Слободян Н. О.Професійне 
вигоранняпрацівників 



екстреноїмедичної допомоги 
(наприкладі 
Львівськоїобласті). // 
Вісниксоціальної гігієни 
таорганізації охорониздоров’я 
України. – 2021.– No 1(87). – С. 
29–32.7) Petrashyk, Y. 
M.,Saturska, H. S., Terenda, 
N.O., Lishtaba, L. V.,Slobodian, 
N. O.,Lytvynova, O. N. Health 
oflocal communities:diagnosing, 
identifyinggaps and needs // 
Вісниксоціальної гігієни 
таорганізації охорониздоров’я 
України. – 2021.– No 3(89). – 
С. 4–8.8) Shulhai, A. H., 
Saturska,H. S., Saturskyi, O. 
V.,Terenda, N. O.,Panchyshyn, 
N. Y.,Petrashyk, Y. M. 
Theconcept and current trends
of public health system 
inUkraine // Вісниксоціальної 
гігієни таорганізації 
охорониздоров’я України. – 
2021.– No 3(89). – С. 31–35.9) 
Теренда, Н. О.,Теренда, О. А., 
Процик,М. П., Литвинова, О. 
Н.,Ліштаба, Л. В. 
Програмамедичних гарантій 
віднаціональної 
службиздоров’я України у 
2019–2020 роках // 
Вісниксоціальної гігієни 
таорганізації охорониздоров’я 
України. – 2021.– No 4(90). – 
С. 25–30.П.п. 10 п. 38 
Ліцензійнихумов: Участь у 
проєктіERASMUS+ 
«BuildingAcademic Capacity 
inGlobal Health in theEastern 
Europe - CentralAsia Region 
(BACE)»(2020).П.п. 11 п. 38 
Ліцензійнихумов: Наукове 
консультуванняу 2020-2025 
рр.: 
ДУ«Тернопільськийобласний 
центрконтролю 
тапрофілактикизахворювань», 
КНП«Регіональний 
центргромадського 
здоров'яКіровоградської 
обласноїради», КНП 
«Львівськийобласний 
центргромадського 
здоров'я»ЛОР; у 2020-2022 рр. 
-КП 
«Тернопільськийінформаційно
-аналітичний центр» 
ТОР;КНП 
«Тернопільськакомунальна 
міськалікарня No 2»; у 2022-
2027 рр. - 
Національнийуніверситет 
«Острозькаакадемія».П.п. 12 п. 
38 Ліцензійнихумов: 1) 
Saturska H, Shulhai A,Terenda 
N, Panchyshyn N.Public Health 
In Ukraine.Akkon Schriftenreihe 
Band5. Public Health in 
Ukraine.Akkon Hochschule 
fürHumanwissenschaften 
/Institute for Research 
inInternational 
Assistance(IRIA). September 
2021.Рp. 12-18.2) Теренда Н.О., 
ГандзюкН.М. 
Онкогінекологічнапатологія в 
Україні:поширеність та 
структура.Матеріали 
ІІміжнародного Україно-
німецького симпозіуму 
згромадського 
здоров’я«Громадське здоров’я 
всоціальному і 
освітньомупросторі – 
викликисьогодення і 
перспективирозвитку». 
Тернопіль,2020. С. 39-40.3) 
Теренда Н.О., СтецюкІ.О., 
Тодуров М.Б.,Стецюк Л.Р. 
Особливостіпсихоемоційного 
станукардіохірургічнихпацієнт
ів, яким виконанімініінвазивні 
доступи.Матеріали 
ІІміжнародного Україно-
німецького симпозіуму 
згромадського 
здоров’я«Громадське здоров’я 
всоціальному і освітньому
просторі – викликисьогодення 
і перспективирозвитку». 
Тернопіль,2020. С. 46-47.4) 
Теренда Н.О., ФарійонН.Я., 
Теренда О.А.Аспекти 
поширеностіцереброваскулярн
ихзахворювань в 
Україні.Матеріали 
ІІміжнародного Україно-
німецького симпозіуму 



згромадського 
здоров’я«Громадське здоров’я 
всоціальному і 
освітньомупросторі – 
викликисьогодення і 
перспективирозвитку». 
Тернопіль,2020. С. 40-41.5) 
Литвинова О.Н.,Запорожан 
Л.П., ТерендаН.О., Феш М.С. 
Шляхирозвитку 
дистанційнихнаукових 
взаємообмінів усистемі 
охорони здоровʼяв сучасних 
кризовихумовах. Шляхи 
розвиткунауки в 
сучаснихкризових умовах: 
тезидоп. I 
міжнародноїнауково-
практичноїінтернет-
конференції, 28-29 травня 
2020 р. –Дніпро, 2020. Т.1. С. 
592-594.6) Теренда Н. О., 
РужилоН. С. Виклики 
таперспективипіслядипломної 
освітидля 
молодшихспеціалістів із 
медичноюосвітою. 
Innovativedevelopment of 
science andeducation. Abstracts 
of the3rd International 
scientificand practical 
conference.ISGT Publishing 
House.Athens, Greece. 2020. 
Pp.125-126. URL: https://sci-
conf.com.ua.

1465 Марущак Марія 
Іванівна

завідувач 
кафедри, 
Основне місце 
роботи

Медичний факультет Диплом магістра, 
Тернопільський 

національний 
педагогічний 

університет імені 
Володимира 
Гнатюка, рік 

закінчення: 2018, 
спеціальність: 073 

Менеджмент, 
Диплом магістра, 

Тернопільська 
державна медична 

академія ім. І.Я. 
Горбачевського, рік 
закінчення: 2004, 

спеціальність: 110101 
Лiкувальна справа, 

Диплом доктора 
наук ДД 1700, 

виданий 01.03.2013, 
Диплом кандидата 

наук ДK 042163, 
виданий 20.09.2007, 

Атестат доцента 
12ДЦ 036303, 

виданий 10.10.2013, 
Атестат професора 

AП 173, виданий 
11.10.2017

16 ОК 9. Методологія і 
техніки 
інструментальних та 
лабораторних 
досліджень в 
педіатрії

Підвищення кваліфікації: Курс 
підвищення кваліфікації та 
розвитку педагогічних 
компетентностей викладачів - 
09.06.2021, КНУ ім. Тараса 
Шевченка (1 кредит), 
«Викладацька майстерність в 
медичних ЗВО. Випуск 
перший. Зворотний зв'язок» 
(тривалість 15 годин) - україно-
швейцврський проєкт 
"Розвиток медичної освіти" 
(6.05-4.06.2020)
П.п. 1 п. 30 Ліцензійних умов: 
Публікації Scopus:
1. Marushchak, M., Krynytska, I., 
Tokarskyy, O., Koval, M., & 
Demianchuk, M. Genetic 
Polymorphism of the 
Angiotensin-Converting Enzyme 
in Bronchial Asthma. Bangladesh 
Journal of Medical Science. 
2022;21(3), 492-501.
2.Marushchak, M., & Krynytska, 
I. Does TP53 gene polymorphism 
increase the risk of obesity and 
chronic pancreatitis 
comorbidities in type 2 diabetic 
patients? Romanian Journal of 
Diabetes Nutrition and 
Metabolic Diseases. 2022;29(1), 
96-103.
3.Marushchak, M., Hevko, U., & 
Krynytska, I. Insulin receptor 
substrate 1 gene variations and 
lipid profile characteristics in the 
type 2 diabetic patients with 
comorbid obesity and chronic 
pancreatitis. Endocrine 
Regulations. 2022; 56(1), 1-9.
4.Marushchak M, Krynytska I. 
Insulin Receptor Substrate 1 
Gene Andglucose Metabolism 
Characteristics in Type 2 
Diabetes Mellitus with 
Comorbidities. Ethiop J Health 
Sci. 2021;31 (5):1001.
Фахові публікації: 
5.Марущак М.І., Максів Х.Я. 
Задоволення професійною 
діяльністю як показник 
самореалізації медичних 
сестер. Вісник медичних і 
біологічних досліджень. 
2021;3(9):58-64.
6.Іванова Н, Криницька І, 
Гецько Н, Марущак М. 
Визначення рівня знань 
середнього медичного 
персоналу щодо профілактики 
внутрішньолікарняного 
зараження туберкульозом. 
Медсестринство. 2021;(2):35-7.
7.Коморна Я, Криницька І, 
Гецько Н, Марущак М. 
Готовність медичних сестер 
загальної практики до 
самостійного виконання 
інноваційних сестринських 
компетенцій. Медсестринство. 
2021;(2):11-3.
П.п. 6 п. 3 8 Ліцензійних умов: 
Мусієнко В.А. Дисертація на 



здобуття наукового ступеня 
кандидата медичних наук за 
спеціальністю 222 Медицина. 
«Прогнозування ризику 
розвитку тиреоїдної патології у 
хворих на цукровий діабет 2 
типу та макросудинних 
ускладнень в умовах 
коморбідності». Науковий 
керівник – д.мед. н, проф. 
Марущак М.І. Тернопільський 
національний медичний 
університет, Тернопіль, 2022 р.      
Вівсяна І.В. Дисертація на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата медичних наук за 
спеціальністю 222 Медицина. 
«Патогенетичні особливості 
перебігу цукрового діабету 2 
типу у поєднанні з ожирінням 
та артеріальною гіпертензією». 
Науковий керівник – д.мед. н, 
проф. Марущак М.І. 
Тернопільський національний 
медичний університет, 
Тернопіль, 2022 р.     
Бучко П.І. Дисертація на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата медичних наук за 
спеціальністю 222 Медицина. 
«Метаболічні порушення в 
організмі тварин за умов 
комбінованого впливу 
карагінану і натрій глутамату». 
Науковий керівник – д.мед. н, 
проф. Марущак М.І. 
Тернопільський національний 
медичний університет, 
Тернопіль, 2021 р.
Гевко У.П. Дисертація на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата медичних наук за 
спеціальністю 222 Медицина. 
«Роль генетичних і 
метаболічних факторів у 
патогенезі цукрового діабету 2 
типу, поєднаного з ожирінням 
та хронічним панкреатитом». 
Науковий керівник – д.мед. н, 
проф. Марущак М.І. 
Тернопільський національний 
медичний університет, 
Тернопіль, 2021 р.     
Лоза Є.О. Дисертація на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата медичних наук за 
спеціальністю  14.03.04 – 
патологічна фізіологія. 
«Патогенетичне 
обгрунтування методів 
профілактики патологічного 
рубцювання шкіри за умови 
цукрового діабету 
(експериментальне 
дослідження)». Науковий 
керівник – д.м.наук, проф. 
Марущак М.І.Тернопільський 
державний медичний 
університет, Тернопіль, 2021 р.
  Максів Х.Я. Дисертація на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата медичних наук за 
спеціальністю 222 Медицина. 
«Роль генетичних і 
метаболічних механізмів у 
розвитку гіпертонічної 
хвороби у пацієнтів з 
хронічним обструктивним 
захворюванням легень». 
Науковий керівник – д.мед. н, 
проф. Марущак М.І. 
Тернопільський національний 
медичний університет, 
Тернопіль, 2020 р.
Худоб’як М.М. Дисертація на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.03.04 – 
патологічна фізіологія «Роль 
оксидативних процесів у 
механізмах розвитку 
поєднаної скелетно-грудної 
травми у щурів та їх корекція». 
Науковий керівник – д.м.наук, 
проф. Марущак 
М.І.Тернопільський 
державний медичний 
університет, Тернопіль, 2018 р.
Савчук С.О. Дисертація на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата медичних наук за 
спеціальністю 03.00.04 – 
біохімія “Особливості 
окиснювальних процесів і стан 
ендогенної інтоксикації у 
щурів при гострому 
респіраторному дистрес-
синдромі та їх корекція.” 
Науковий керівник – д.м.наук, 



проф. Марущак М.І., 
Тернопільський державний 
медичний університет, 
Тернопіль, 2018 р.
Ліснянська Н.В. Дисертація на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата медичних наук за 
спеціальністю 03.00.04 – 
біохімія “Роль оксидативних 
процесів у механізмах 
розвитку хронічного 
ентероколіту на фоні 
стрептозотоцинового діабету в 
експерименті”. Науковий 
керівник – д.м.наук, проф. 
Марущак М.І., Тернопільський 
державний медичний 
університет, Тернопіль, 2018 р.
Копаниця О.М. Дисертація на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата медичних наук за 
спеціальністю 03.00.04 – 
біохімія "Біохімічні механізми 
пошкодження тканин 
організму за умов 
експериментального 
застосування карагінану". 
Науковий керівник – д.м.наук, 
проф. Марущак 
М.І.,Тернопільський 
державний медичний 
університет, Тернопіль, 2018 р.
П.п. 7 п. 3 8 Ліцензійних умов: 
Дуве Х.В. (17.12.2020), 
Завіднюк Ю.В. (27.04.2021), 
Костюк О.А. (23.06.2021), 
Грицишин Л.Є. (30.06.2021), 
Марараш Г.Г. (07.10.2021), 
Дзьордзьо Ю.Р. (22.11.2022)
П.п. 8 п. 3 8 Ліцензійних умов: 
Науковий керівник НДР 
0120U104283 "Рання 
діагностика кардіоваскулірних 
та метаболічних порушень у 
дітей шкільного віку", 
головний редактор фахового 
видання "Вісник медичних і 
біологічних досліджень"
П.п. 9 п. 3 8 Ліцензійних умов: 
Член галузевої експертної ради 
НАЗЯВО галузі 22 Охорона 
здоров'я
П.п. 13 п. 3 8 Ліцензійних 
умов: 
Modern Methods of Diagnosis - 
8 год, Clinical Pathophysiology 
of Diseases - 8 год, Laboratory 
Diagnostics - 28 год, 
П.п. 19 п. 3 8 Ліцензійних 
умов: 
Член Українського об'єднання 
патофізіологів
П.п. 20 п. 3 8 Ліцензійних 
умов: 
Лікар лаборант (з 2007 р)
Завідувач кафедри.

90053 Кадобний Тарас 
Богданович

доцент, Основне 
місце роботи

Медичний факультет Диплом бакалавра, 
Чернівецький 
національний 

університет імені 
Юрія Федьковича, 

рік закінчення: 2008, 
спеціальність: 

030508 Філологія, 
Диплом магістра, 

Чернівецький 
національний 

університет імені 
Юрія Федьковича, 

рік закінчення: 2009, 
спеціальність: 

030502 Мова та 
лiтература 

(англійська), Диплом 
магістра, 

Тернопiльський 
національний 

медичний 
університет iменi I.Я. 

Горбачевського 
Міністерства 

охорони здоров`я 
України, рік 

закінчення: 2022, 
спеціальність: 229 

Громадське 
здоров`я, Диплом 
кандидата наук ДK 

23333, виданий 
23.09.2014, Атестат 
доцента AД 005966, 
виданий 26.11.2020

13 ОК 1. Філософія 
науки

Тернопільський національний 
медичний університет імені 
І.Я.Горбачевського МОЗ 
України, 09.11. – 10.12.2020 р., 
курси підвищення кваліфікації 
«Педагогічна майстерність 
викладачів вищих навчальних 
закладів», посвідчення КПК № 
101, видано 10.12.2020 р.
 П.п. 1 п. 38 Ліцензійних умов: 
1. Л.В. Кравчук, Т.Б. Кадобний, 
Л.О. Кравчук.Трансформаційні 
процеси на Тернопільщині в 
1939-1941 роках як фактор 
формування у студентів-
медиків почуття патріотизму, 
компетентності під час 
вивчення історії краю.Вісник 
соціальної гігієни та 
організації охорони здоров’я 
України.-2018-С.36-43.
2. Vakulenko D.V, Martseniuk 
V.P,Vakulenko L.O, Selskyy P.R, 
Kutakova OV, Gevko O.V, 
Kadobnyj T.B. Cardiovascular 
system adaptability to exercise 
according to morphological, 
temporal, spectral and 
correlation analysis of 
oscillograms..Fam Med Prim 
Care Rev 2019; 21(3): 253-263, 
doi: 
https//doi.org/10.5114/fmpcr.20
19.88385.Scopus                                                     
3.Natalia Kalyniuk, Nataliia 
Maika, Igor Rogalskyi, Taras 
Kadobnyi and Olena Lototska 
CERTAIN ASPECTS OF 
TRAINING FUTURE MEDICAL 
SPECIALISTS ON THE BASIS 
OF INTERDISCIPLINARY 
INTEGRATION International 



Journal of Management (IJM) 
Volume 11, Issue 9, September 
2020, pp. 939-946, Article ID: 
IJM_11_09_086 Available 
online at 
http://www.iaeme.com/IJM/iss
ues.asp?
JType=IJM&VType=11&IType=9 
ISSN Print: 0976-6502 and ISSN 
Online: 0976-6510 DOI: 
10.34218/IJM.11.9.2020.086 
Scopus        
4.Mariana Sokol,Olha Tsaryk, 
Irina Drozdova ,Leonid 
Kravchuk, Taras Kadobnyj, Yulia 
Bilous and Kotsyuba 
RomanInternational Journal of 
Applied Exercise Physiology 
2322-3537 www.ijaep.com 
Vol.10 No.1  Doi:. 
10.26655/IJAEP.2021.1.1 Web 
Of Science"  
5.Калинюк Н.М., Кадобний 
Т.Б., Бучко А.Т.. Право 
ембріона/плода на життя в 
контексті громадського 
здоров’я. Журнал «Вісник 
соціальної гігієни та 
організації охорони здоров’я 
України».№2 (887) 2021-С. 74-
78
П.п. 3 п. 38 Ліцензійних умов: 
"1.Філософія. Семінарські 
заняття : посіб. / Л.В. Кравчук, 
Т.Б. Кадобний, Л.О. Кравчук, 
І.Д. Садовник. – Тернопіль : 
ТДМУ, 2017. – 164с 
2.Philosophy. Seminar classes : 
study guide / L.V. Kravchuk, T.B. 
Kadobnyi, L.O. Kravchuk. – 
Ternopil : TSMU, 2018. 136p.
П.п. 4 п. 3 8 Ліцензійних умов:   
1. «Філософія Науки» 
Кадобний Т.Б., Кравчук Л.О., 
Кравчук Л.В., Тернопіль: 
ТНМУ , 2019. 272с.
 2.Philosophy and methodology 
of science. Scientific and 
methodological materials for 
lectures and seminars, 
independent and individual 
work: textbook/L.V.Kravchuk, 
T.B. Kadobnyj, A.M. Zozuliu.-
Ternopil: TNMU, 2021.- 268 c.
3. Історія України. Семінар для  
для студентів-медиків: 
посібник/П.П. Гай-Нижник, 
І.Д.Садовник, Л.В. Кравчук, 
Т.Б. Кадобний.-Тернопіль: 
ТНМУ, 2021.-180 с.
4. Філософський словник для 
студентів медичних 
закладів/уклад. Л.В. Кравчук, 
О.В. Лабівка,Т.Б. Кадобний, 
Л.О.Кравчук.-Тернопіль: 
ТНМУ,2022.-120 с.
П.п. 13 п. 3 8 Ліцензійних 
умов: 
Філософія – 60 год англ. 
мовою.

310349 Вихрущ Анатолій 
Володимирович

завідувач 
кафедри, 
Основне місце 
роботи

Медичний факультет Диплом доктора 
наук ДH 001530, 

виданий 20.12.1994, 
Диплом кандидата 

наук ПД 006551, 
виданий 27.06.1984, 
Атестат доцента ДЦ 

003798, виданий 
01.11.1994, Атестат 
професора 12ПP 
006815, виданий 

14.04.2011

34 ОК 7. Культура 
академічної 
української мови

Тернопільський національний 
педагогічний університет імені 
В. Гнатюка, кафедра 
української мови та методики її 
навчання (28.10.2019 - 
28.11.2019). Вища економічна 
школа м. Стальова Воля 
(Польща) (18.11.2019-
18.12.2019). Вища школа в м. 
Кельце(Польща) (01.10.2016-
30.10.2016).
П.п. 1 п. 38 Ліцензійних умов:
1. Вихрущ А.В., Драч І.Д., 
Христенко О.М. Підготовка 
студентів медичних 
університетів до спілкування з 
дітьми з особливими 
потребами // Медична освіта, 
2021. - №1.
2. Вихрущ А.В. Академічне 
письмо: структура і завдання 
// Медична освіта, 2021. - №1.
3. Vykhrushch A. (2020). 
Methodology and Methods: 
Current Issues of Theory // 
Медична освіта. №2(87). - С. 
153-160.
4. Vykhrushch Anatolii, Ihor 
Drach, Kateryna Stefanyshyn, 
Liudmyla Sheremeta, Nadiya 
Fedchyshyn. (2020) The System 
of Basic Concepts in Modern 
Science. International Journal of 
Applied Exercise Physiology 
(IJAEP). Vol. 9 (7). P. 73–79. 
ISSN 2322 - 3537. Web of 
Science. 
5. Nakhaieva Ya., Fedchyshyn N., 



Vykhrushch A., Yelahina N., 
Horpinich T., Kolodnytska O., 
Novitska O. (2020) Formation of 
Professional Speaking for Future 
Doctors Through the Prism of 
Medical Terminology Study. 
International Journal of Applied 
Exercise Physiology. VOL. 9 (4). 
P. 27–37. ISSN 2322-3537.  Web 
of Science
6. Vykhrushch Anatolii, 
Fedchyshyn Nadiya, Khvalyboha 
Tetiana, Drach Ihor , Rudenko 
Marta.  Development of  
students-foreigners"" 
communicative  competence by 
means of information 
technologies under the 
conditions of the medical 
university //  International 
Journal of Higher Education/ 
2020. - Vol 9, No 6 (2020). - S. 
276 - 285. Скопус.
7. Вихрущ А.В. Викладання 
дисциплін гуманітарного 
циклу в сучасному 
університеті. // Медична 
освіта. - 2019, №2. - С. 61 - 66.
8. Vykhrushch, A. V., Horpinich, 
T. I.,  Smyla, J. Occupational 
prestige among high school 
students // Медична освіта. - 
2019, №1. - С. 154-160.
Melnychuk I., Fedchyshyn N., 
Pylypyshyn O., Vykhrushch A. 
Philosophical and Cultural 
Aspects of Medical Profession: 
Philosophical and Conceptual 
Peculiarities // Cultura. 
International Journal of 
Philosophy of Culture and 
Axiology. №16 (1) / 2019. – P. 
165-174. (Scopus).
9.Vykhrushch A.V., Vasyl V. 
Humeniuk, Yurii M. Tarasiuk, 
Tetiana I. Khvalyboha, Nadiya O. 
Fedchyshyn, Larysa Ya. 
Fedoniuk, Marta I. Rudenko 
(2022).  MANAGERIAL 
COMPETENCE 
DEVELOPMENT IN THE 
CONTEXT OF PHILOSOPHY OF 
EDUCATION / Wiadomości 
Lekarskie, VOLUME LXXV, 
ISSUE 5 PART 2, MAY 2022. s, 
1200 - 1207. Scopus.  
10. Вихрущ, А. В., Христенко, 
О. М. (2022). СИСТЕМА 
ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ В 
КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНОЇ 
ПАРАДИГМИ. Медична освіта, 
(1), 5–13.                                                                                                                                  
П.п. 3 п. 38 Ліцензійних умов:
1. Vykhrushch A.V., Vykhrushch 
V.O. Prospect for the 
development of andragogy. 
Pedagogical and psychological 
sciences development prospects 
in countries of Europe at the 
beginning of the third 
millennium. Collective 
monograph. Volume 1. Stalowa 
Wola: Economics College . - 
2018. S. 83 - 100.
 2. Вихрущ В.О., Вихрущ А.В. 
Загальні основи андрагогіки. 
Тернопіль: Крок, 2018. - 351 с.
 3. Vykhrushch A. Creative 
Teacher as the Basis of the 
Intellectual Capital of Europe./ 
Sustainable education as a way 
of bringing people together - 
multiple stories from Europe / 
Editors Vasil Haluzyak, Ryszard 
Kucha, Anatoliy Vykhrushch. 
Łódź - Warszawa: Społeczna 
Akademia Nauk. Studia i 
Monografie. - 2018. - S. 41 - 58.
4. Andragogical paradigm of 
organization of educational 
process in high school: 
psychodidactic aspekt. / 
Nowoczesne szkolnictwo wyższe 
w kontekście europejskich 
wyzwań integracyjnych. -  
Chełm: Wyższa Szkoła 
Stosunków Międzynarodowych i 
Komunikacji Społecznej w 
Chełmie, 2019. S. 27 - 46. У 
співавторстві.
5.Професійна медична 
комунікація українською 
мовою лікаря з пацієнтом : 
посібник для іноземних 
студентів / А. В. Вихрущ, І. Д. 
Драч, І. Я. Заліпська та ін. ; за 
ред. А. В. Вихруща, І. Я. 
Заліпської. Тернопіль : ТНМУ, 
2021. 204 с.



П.п. 4 п. 38 Ліцензійних умов:
Професійна медична 
комунікація українською 
мовою лікаря з пацієнтом : 
посіб. для іноземних студ. / 
[Вихрущ А.В., Драч І.Д., 
Заліпська І.Я. та ін.] ; за ред. 
А.В. Вихруща, І.Я. Заліпської. 
Тернопіль : ТНМУ, 2021. 204 с. 
П.п. 6 п. 38 Ліцензійних умов:
1. 27 червня 2018 р. Сокол М. 
О. захистила дисертацію 
«Система педагогічних понять 
в історії розвитку педагогічної 
науки (ХІХ–ХХ ст.)» на 
здобуття наукового ступеня 
доктора педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія 
педагогіки. Науковий 
консультант – доктор 
педагогічних наук, професор 
Вихрущ А. В. 
2. 27.02.2020 р. захищена 
докторська дисертація 
Хвалибоги Т. І. (Горпініч Т. І): 
Хвалибога Т. І. Теоретико-
організаційні засади 
професійної підготовки 
майбутніх лікарів в 
університетах США [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. 
ступ. д-ра пед. наук : 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія 
педагогіки / Хвалибога Тетяна 
Ігорівна ; Хмельницька 
гуманіт.-пед. академ. – 
Хмельницький, 2020. – 40 с. 
Науковий консультант – 
професор А. В. Вихрущ. 
3. 26. 11. 2020р. у 
Тернопільському 
національному педагогічному 
університеті імені Володимира 
Гнатюка планується захист 
докторської дисертації В.Й. 
Кульчицького «Теорія і 
практика патріотичного 
виховання в школах України 
(1945–2019 рр.)». Науковий 
консультант – професор А. В. 
Вихрущ.
П.п. 7 п. 38 Ліцензійних умов:
А. В. Вихрущ є членом 
спеціалізованої вченої ради Д 
36.053.01 (13.00.01 «Загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки») з присудження 
наукового ступеня доктора 
наук у Дрогобицькому 
педагогічному університеті та 
членом  спеціалізованої вченої 
ради Д 20.051.01 (13.00.01 
«Загальна педагогіка та історія 
педагогіки», 13.00.04 «Теорія і 
методика професійної освіти») 
Прикарпатського 
національного університету 
імені Василя Стефаника.
 1. Вихрущ, А. В. (2015) Відгук 
офіційного опонента Вихруща 
Анатолія Володимировича на 
дисертацію Давиденко Олени 
Василівни ""Організація 
підпільної освіти у Польщі в 
період другої світової війни"", 
подану на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.01 - 
загальна педагогіка та історія 
педагогіки. Житомирський 
державний університет імені 
Івана Франка.
 2. Вихрущ А.В. Відгук 
офіційного опонента 
професора, доктора 
педагогічних наук Вихруща 
А.В. на дисертацію Карпенко 
Орести Євгенівни ""Розвиток 
опіки над дітьми у 
педагогічній теорії та практиці 
Польщі (ХХ – початок ХХІ 
ст.)"", поданої до захисту на 
здобуття наукового ступеня 
доктора педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія 
педагогіки.
 3. Вихрущ А.В. Відгук 
офіційного опонента Вихруща 
Анатолія Володимировича на 
дисертаційну роботу 
Розлуцької Галини 
Миколаївни «Культурно-
освітня й науково-педагогічна 
діяльність Греко-Католицької 
Церкви на Закарпатті у 
формуванні національної 



самосвідомості дітей та молоді 
(1646–1947 рр.)», поданої на 
здобуття наукового ступеня 
доктора педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія 
педагогіки.
 4. Вихрущ А.В. Відгук 
офіційного опонента, 
професора, доктора 
педагогічних наук А.В. 
Вихруща на дисертацію І.І. 
Садової «Тенденції розвитку 
інклюзії у закладах загальної 
середньої освіти України», 
поданої на здобуття наукового 
ступеня доктора педагогічних 
наук за спеціальністю 13.00.01 
– загальна педагогіка та історія 
педагогіки. 27. 10. 2020.
П.п. 8 п. 38 Ліцензійних умов:
Заступник головного 
редактора журналу "Медична 
освіта"
П.п. 11 п. 38 Ліцензійних умов:
"Вихрущ А.В. Керівник 
експерименту Всеукраїнського 
рівня.
Тернопільський ліцей №21- 
спеціалізована мистецька 
школа імені Ігоря Герети, 
експеримент всеукраїнського 
рівня відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки 
України від 27.11.2018 № 1304; 
Про проведення експерименту 
всеукраїнського рівня за темою 
Формування мистецького 
середовища в закладі загальної 
середньої освіти у грудні 2018 - 
жовтні 2023 роках.

90998 Хвалибога Тетяна 
Ігорівна

професор, 
Основне місце 
роботи

Медичний факультет Диплом бакалавра, 
Тернопільський 

національний 
педагогічний 

університет імені 
Володимира 
Гнатюка, рік 

закінчення: 2009, 
спеціальність: 0101 
Педагогічна освіта, 
Диплом магістра, 
Тернопільський 

національний 
педагогічний 

університет імені 
Володимира 
Гнатюка, рік 

закінчення: 2010, 
спеціальність: 010103 

Педагогіка і 
методика середньої 

освіти. Мова та 
література 

(англійська), Диплом 
доктора наук ДД 
009844, виданий 

14.05.2020, Диплом 
кандидата наук ДK 

024325, виданий 
23.09.2014, Атестат 
доцента AД 000914, 
виданий 16.05.2018, 
Атестат професора 

AП 004074, виданий 
06.06.2022

12 ОК 6. Іноземна мова 
наукового 
спілкування

International Historical 
Biographical Institute, 
сертифікат №1173, 
«Outstanding Personalities: 
Studying Experience and 
Professional Achievements for 
Forming a Successful Personality 
and Transforming of the World», 
16.08.2021 р., 6 кредитів (180 
годин).
П.п. 1 п. 38 Ліцензійних умов:
1. Managerial competence 
development in the context of 
philosophy of education / A. V. 
Vykhrushch, V. V. Humeniuk, 
Yu. M. Tarasiuk, T. I. 
Khvalyboha, N. O. Fedchyshyn, 
L. Ya. Fedoniuk, M. I. Rudenko. 
Wiadomosci Lekarskie. 2022, 
Vol. LXXIV, Issue 5. P. 1200-
1207.
2. Development of medical 
students creativity as a priority 
of modern higher education / A. 
V. Vykhrushch, T. I. Khvalyboha, 
N. O. Fedchushyn, M. A. Bagriy, 
L. Ya. Fedoniuk, H. M. Protsyk, 
S. I. Hnatyshyn. Wiadomosci 
Lekarskie. 2021, Vol. 74, Issue 
12. P. 3204-3213. 
3. Fedchyshyn N., Vykhrushch 
A., Bilavych H., Horpinich T., 
Yelahina N., Klishch H. 
Development of medical 
students’ foreign language lexical 
competence in the virtual 
learning environment. Analele 
Universitatii din Craiova - Seria 
Stiinte Filologice, Lingvistica, 
2020, 42(1-2), P. 71–79.
4. Nakhaieva Ya. M., Fedchyshyn 
N.O., Novitska O. I., Vykhrushch 
A. V., Yelahina N. I., Horpinich 
T. I., Kolodnytska O. D., 
Novitska O. I. Formation of 
Professional Speaking for Future 
Doctors through the Prism of 
Medical Terminology Study. 
International Journal of Applied 
Exercise Physiology, 2020. 
Volume 9 (4). P. 27-37.
5. Vykhrushch A. V., Hnatyshyn 
S. I., Klymenko A. O., Medynska 
O. Ya., Synorub H. Р., Horpinich 
T. I. Development of information 
culture of students of 
humanitarian specialties. 
Information Technologies and 
Learning Tools. 2019. Vol. 72, № 
4. P. 152–167. 
П.п. 3 п. 38 Ліцензійних умов:
1. Горпініч Т. І. Теоретичні 
основи професійної підготовки 
майбутніх лікарів в 
університетах США: 
монографія / Наук. редактор 
А. В. Вихрущ. Тернопіль: 



Укрмедкнига, 2018. – 408 с. 
2. Horpinich T. The influence of 
the USA pedagogical science on 
the development of the European 
educational environment. 
Sustainable Education as a Way 
of Bringing People Together – 
Multiple Stories From Europe / 
T. Horpinich, Ya. Nakhaieva. – 
Łódź: Wydawnictwo Społecznej 
Akademii Nauk, 2018. – P. 373–
383.
П.п. 4 п. 38 Ліцензійних умов:
1. English for pharmacists: 
textbook / T. Horpinich [et al.]. 
Deutsch für pharmazeuten : 
lehrwerk / N. Fedchyshin ; 
Ternopil National Medical 
University by I. Ya. 
Horbachevsky. – Ternopil : 
TNMU “Ukrmedknyha”, 2020. – 
142 р.
2. Professional English for 
Physiatrists [Text] : textbook / T. 
Horpinich [et al.]. Fachdeutsch 
für die rehabilitologen : lehrwerk 
/ N. Fedchyshyn ; I. 
Horbachevsky Ternopil National 
Medical University. - Ternopil : 
TSMU ""Ukrmedknyha"", 2019. - 
120 p. 
3. Speak and write in English, 
sprich und schrieb deutsch, 
parler er ecrire en francais 
(Методичні завдання і 
контрольні роботи з іноземних 
мов) / [укл. Н. О. Федчишин, 
М. І. Бобак, Т. І. Горпініч, Н. І. 
Єлагіна та ін.]. – Тернопіль: 
ТДМУ, 2018. – 184 с. 
П.п. 7 п. 38 Ліцензійних умов:
Офіційне опонування 
дисертаційних досліджень 
«Методика формування у 
майбутніх лікарів-педіатрів 
професійно орієнтованої 
англомовної компетентності в 
усному спілкуванні» (автор 
Цимбровська Х. І., 28.04.2017 
р.), «Методика 
диференційованого 
формування англомовної 
лексичної компетентності в 
читанні у майбутніх філологів» 
(автор Кравченко А. О., 
16.09.2019 р.), поданих на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.02 – теорія 
та методика навчання: 
германські мови; «Іншомовна 
освіта у зарубіжних країнах: 
головні вектори української 
педагогічної істографії (кінець 
ХХ_століття)» (автор Гарапко 
Л. І., 15.12.2021 р.), поданого на 
здобуття наукового ступеня 
доктора філософії з галузі 
знань 01 Освіта/Педагогіка, 011 
«Освітні, педагогічні науки».
П.п. 8 п. 38 Ліцензійних умов:
Член редакційної колегії 
фахових журналів «Медична 
освіта», Наукового вісника 
Мукачівського державного 
університету. Серія 
«Педагогіка та психологія».
П.п. 10 п. 38 Ліцензійних умов:
Учасник проекту Innovative 
Rehabilitation Education – 
Introduction of new master 
degree programs in Ukraine у 
межах програми Еразмус+ 
Capacity-Building projects in the 
field of Higher Education (2018-
2019 рр.)
П.п. 12 п. 38 Ліцензійних умов:
"1. Хвалибога Т. І. Особливості 
формування комунікативної 
компетентності здобувачів 
медичної освіти в США. 
Матеріали Науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю 
«Професійна лінгводидактика 
в контексті особистісної 
парадигми». 2-3 червня 2022 
року, м. Тернопіль.
2. Хвалибога Т. І. Сутність та 
специфіка професійного 
вдосконалення випускників 
університетів США в умовах 
резидентури / Т. І. Хвалибога 
// Професійно-комунікативна 
культура майбутнього лікаря: 
лінгвістичний, педагогічний та 
філософський аспекти: 
Матеріали ІІ науково-
практичної конференції з 



міжнародною участю (3-4 
червня 2021 р.). – Тернопіль, 
ТДМУ, 2021. – С. 99-101. 
3. Хвалибога Т. І. Особливості 
функціонування системи 
безперервного професійного 
розвитку лікарів у США / О. Б. 
Ярема, Т. І. Хвалибога // 
Професійно-комунікативна 
культура майбутнього лікаря: 
лінгвістичний, педагогічний та 
філософський аспекти: 
Матеріали ІІ науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю (3-4 
червня 2021 р.). – Тернопіль, 
ТДМУ, 2021. – С. 113-115. 
4. Хвалибога Т. І. Особливості 
підвищення кваліфікації 
викладачів у медичних 
університетах США (історико-
педагогічний аспект). 
Матеріали ІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Розвиток 
професійної майстерності 
педагога в умовах нової 
соціокультурної реальності», 
2020. С. 394-396. 
5. Хвалибога Т. І., Федчишин 
Н. О. Особливості навчання 
професійно орієнтованого 
читання майбутніх лікарів. 
Матеріали II Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Мовна 
комунікація: наука, культура, 
медицина». Тернопіль: 
Укрмедкнига, 2020. "
П.п. 21 п. 38 Ліцензійних умов:
Заступник декана факультету 
іноземних студентів (2018-
2019рр.)

53245 Пилипишин Олег 
Іванович

доцент, Основне 
місце роботи

Медичний факультет Диплом спеціаліста, 
Тернопільський 

державний 
педагогічний 

університет імені 
Володимира 
Гнатюка, рік 

закінчення: 1999, 
спеціальність: 010103 

Педагогіка і 
методика середньої 

освіти. Історія, 
Диплом кандидата 

наук ДK 012642, 
виданий 28.03.2013, 

Атестат доцента 
12ДЦ 040970, 

виданий 22.12.2014

13 ОК5. Педагогіка та 
психологія вищої 
школи з основами 
риторики

Тернопільський національний 
медичний університет імені 
І.Я.Горбачевського МОЗ 
України, 09.11. – 10.12.2020 р., 
курси підвищення кваліфікації 
«Педагогічна майстерність 
викладачів вищих навчальних 
закладів», посвідчення КПК № 
101, видано 10.12.2020 р.
 П.п. 1 п. 38 Ліцензійних умов:
1). Пилипишин О., Сопіга М. 
Соціально-психологічні 
методи забезпечення якості 
освіти майбутніх лікарів. 
Медична освіта. 2020. № 2. С. 
133-137.
2). Пилипишин О. Соціальні, 
економічні, історичні та 
політичні тенденції, які 
впливають на роль навчання 
медичних сестер. Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітніх школах. 
Херсон, 2020. № 69. Т 1. С. 111 - 
120.
3). Пилипишин О. І. Соціальні, 
економічні, історичні та 
політичні тенденції, які 
впливаю на роль навчання 
медичних сестер. Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищих і 
загальноосвтініх школах. 
Запоріжжя, 2020. № 69. С. 171 
– 188
4). Melnychuk I., Fedchyshyn N., 
Pylypyshyn O., Vykhrushch A. 
Philosophical and Cultural 
Aspects of Medical Profession: 
Philosophical and Conceptual 
Peculiarities. Cultura. 
International Journal of 
Philosophy of Culture and 
Axiology. 2019. № 16 (1). P. 165-
174.
5). Пилипишин О., Бондаренко 
С. «Європейська культура»: 
особливості викладання курсу 
іноземним студентам-
медикам. Науковий вісник 
Ужгородського університету: 
серія «Педагогіка. Соціальна 
робота». 2017. Випуск 1 (40). С. 
210 – 212.
П.п. 3 п. 38 Ліцензійних умов: 
"1) Kulchyrskyi V. Y., Pylypyshyn 
O. I. Philosophy aspects in 
nursing: text book. Ternopil: 
Vector, 2020. 560 p. 
2) Kulchyrskyi V. Y., Pylypyshyn 
O. I. Cultural influence in 
nursing: text book. Ternopil: 
Vector, 2020. 750 p.
3) Кульчицький В. Й., 



Пилипишин О. І. Історія 
України та української 
культури: навчальний 
посібник. Тернопіль: Вектор, 
2019. 850 с. 
П.п. 4 п. 3 8 Ліцензійних умов:   
1) Кульчицький В. Й., 
Пилипишин О. І. Сучасна 
цивілізація та культура: 
навчальний посібник. 
Тернопіль: Вектор, 2019. 675 с.
П.п. 13 п. 3 8 Ліцензійних 
умов:  
Історія України та української 
культури – 80 год англійською 
мовою.

91541 Шевчук Оксана 
Олегівна

професор, 
Основне місце 
роботи

Медичний факультет Диплом спеціаліста, 
Тернопільська 

державна медична 
академія ім. І.Я. 

Горбачевського, рік 
закінчення: 2004, 

спеціальність: 110101 
Лікувальна справа, 
Диплом магістра, 
Тернопільський 

державний 
медичний 

університет імені І.Я. 
Горбачевського, рік 
закінчення: 2005, 

спеціальність: 110101 
Лiкувальна справа, 

Диплом доктора 
наук ДД 010755, 

виданий 09.02.2021, 
Диплом кандидата 

наук ДK 001419, 
виданий 10.11.2011, 

Атестат доцента 
12ДЦ 045893, 

виданий 25.02.2016, 
Атестат професора 

AП 003525, виданий 
30.11.2021

11 ОК 4. Інформаційно-
комунікаційна 
грамотність та 
цифрова наука

1) ДВНЗ "Тернопільський 
державний медични 
університет імені І.Я. 
Горбачевського" курси 
підвищення кваліфікації 
«Педагогічна майстерність 
викладачів вищих навчальних 
закладів», посвідчення про 
підвищення кваліфікації серія 
КПК 00144, видано 23.10.2018 
р. реєстраційний № 144, 108 
годин
2) Тернопільський 
національний медичний 
університет імені І.Я. 
Горбачевського, програма 
підвищення кваліфікації 
"Основи управління закладом 
вищої освіти" 19.04.2021-
7.05.2021, посвідчення про 
підвищення кваліфікації серія 
КПК 00028, реєстраційний 
номер № 28, 90 годин
3) Medical Education Forum, 28 
– 29 September, 2022 (Hybrid 
Course) Krakow, Poland
П.п. 1 п. 38 Ліцензійних умов:
1. Лук’янчук ВД, Гордійчук ДО, 
Шевчук ОО. Ключові ланки 
патогенезу легеневої 
недостатності при COVID-19 та 
шляхи фармакокорекції. 
Вісник медичних і біологічних 
досліджень. 2022;12(2):62-74.  
https://doi.org/10.11603/bmbr.2
706-6290.2022.2.13082
2. Shevchuk, OO, Panasiuk, YaV, 
Korda MM. Locally delivered 
lovastatin-containing chitosan 
nanoparticles promote bone 
regeneration in rats. 
Ukr.Biochem.J. 2021; Volume 
93, Issue 2, Mar-Apr, pp. 24-37. 
doi: 
https://doi.org/10.15407/ubj93.
02.024
3. Hudan-Tsilo I., Tokarskyy O., 
Shevchuk O., Korda M. Chitosan 
Self-Assembled Polymeric 
Nanoparticles for Percutaneous 
Delivery of Betamethasone in 
Contact Dermatitis. Drug 
Development and Industrial 
Pharmacy. 2021
4. Sarnatskaya V, Mikhailenko V, 
Prokopenko I, Gerashchenko BI, 
Shevchuk O, Yushko L, Glavin A, 
Makovetska L, Sakhno L, 
Sydorenko O, Kozynchenko O, 
Nikolaev V. The effect of two 
formulations of carbon 
enterosorbents on oxidative 
stress indexes and molecular 
conformation of serum albumin 
in experimental animals exposed 
to CCl4. Heliyon. 2020 Jan 
6;6(1):e03126. doi: 
10.1016/j.heliyon.2019.e03126. 
PMID: 32042939; PMCID: 
PMC7002792.
5. Шевчук ОО, Тодор ІМ, 
Родіонова НК, Посохова КА, 
Ніколаєв ВГ. Дослідження 
мієлопротекторної активності 
препаратів гранулоцитарного 
колонієстимулювального 
фактора та ентеросорбції в 
щурів із перещепленою 
карциномою Герена. 
Запорожский медицинский 
журнал. 2020;1:112-21
6. Shevchuk O, Snezhkova E, 
Sarnatskaya V, Mikhailenko V, 
Glavin A, Makovetska L, 
Bardakhivska K, Birchenko I, 
Kozynchenko O, Nikolaev V. 
Effect of Primary and Secondary 
Beads of Carbon Enterosorbent 
on Haematological Parameters 
and Oxidative Stress 
Development Caused by 
Melphalan in Rats. Medicina. 



2019 Sep;55(9):557. 
doi:10.3390/medicina55090557
7. Sakhno, LA, Sarnatskaya, VV, 
Yushko, LA, Snezhkova, EA, 
Bardakhivskaya, KI, Shevchuk, 
OO, Sidorenko, AS, Nikolaev, 
VG. Adsorptive therapy as a 
modificator for tumor-host 
interaction. Experimental 
Oncology. 2019;41(3):254-257
П.п. 2 п. 38 Ліцензійних умов:
1. Яремчук О.З., Посохова К.А., 
Куліцька М.І., Шевчук О.О., 
Кузьмак І.П. Спосіб корекції 
ураження нирок за умов 
експериментального 
антифосфоліпідного 
синдрому: патент № 142063, 
МПКМПК (2006): A61K 31/00, 
A61P 13/12 (2006.01), G01N 
33/50 (2006.01), G09B 23/28 
(2006.01). № u201911363, 
заявл. 22.11.2019, опубл. 
12.05.2020, бюл. № 9
2. Цвях А.І., Господарський 
А.Я., Шевчук О.О., 
Древніцький Р.С. Спосіб 
дистанційного моніторингу 
фізіологічних показників 
людського тіла : патент № 
129603, МПК (2006): A61F 
5/00, G06F 1/00, G06N 7/00, 
№ u201803367, заявл. 
30.03.2018, опубл. 12.11.2018, 
бюл. № 21/2018
3. Худан-Цільо І.І., Шевчук 
О.О., Павлишин А.В., Корда 
М.М. Спосіб отримання 
наноформи бетаметазона для 
лікування нікельового 
дерматиту : пат. № 127781, 
МПК (2006): A61K 31/573 
(2006.01), A61P 17/00, № 
u201801486, заявл. 15.02.2018, 
опубл. 27.08.2018, бюл. № 
16/2018.
4. Худан-Цільо І.І., Шевчук 
О.О., Павлишин А.В., Корда 
М.М. Спосіб лікування 
нікельового дерматиту 
наноформою бетаметазона : 
пат. №129914, МПК (2006): 
A61K 31/573 (2006.01), A61P 
17/00, № u201801487, заявл. 
15.02.2018, опубл. 26.11.2018, 
бюл. № 22/2018.
5. Патент на корисну модель 
UA149645. Система для 
діагностики іритантних газів 
H2S та С2Н5ОН на основі 
наноструктурних сенсорів 
СuO/SnO2 і Сo3O4. Павлишин 
А. В., Шевчук О. О. Номер 
заявки: u202103817. Патент 
опубліковано 24.11.2021, бюл. 
№ 47/2021. МПК (2006): G01N 
27/00, B82Y 30/00
П.п. 3 п. 38 Ліцензійних умов:
Застосування полімерних 
наночастинок для адресної 
доставки лікарських засобів : 
монографія / М. М. Корда, О. 
О. Шевчук, Я. В. Панасюк, І. І. 
Худан-Цільо – Тернопіль : 
ТНМУ, 2021. – 180 с.
Основи лікарської рецептури : 
навч. посіб. / [О. М. Олещук, К. 
А. Посохова, В. П. Пида та ін.] 
за ред. О. М. Олещук. – 2-ге 
вид., допов. та перероб. – 
Тернопіль : ТНМУ, 2019, – 120 
с. 
Guideline for prescription 
writing O.M. Oleshchuk, O.O. 
Shevchuk, K.A. Posokhova, A.S. 
Volska, Ya.I. Ivankiv, V.V. 
Chernyashova (навчальний 
посібник) – TSMU : 
Ukrmedkniha. – Ternopil, 2018. 
– 104 p.
Shevchuk O.O., Posokhova K.A., 
Todor I.M., Nikolaev V.G. 
Combination of granulocyte 
colony-stimulating factor and 
enterosorption to fight the side 
effects of anti-cancer 
chemotherapy. In: Advances in 
Medicine and Biology. Vol.143, 
Leon V. Berhardt (Editor). Nova 
Science Publishers, 2019. 
Volume 143. P. 201-219
П.п. 4 п. 38 Ліцензійних умов:
Робочий зошит з фармакології 
/ [Олещук О.М., Посохова К.А., 
Пида В.П. та ін.] ; за редакцією 
О.М. Олещук, – Тернопіль : 
ТДМУ, 2018. – 140 с.
П.п. 7 п. 38 Ліцензійних умов:
Член постійної спеціалізованої 



вченої ради при ТНМУ Д 
58.601.03. Профіль ради: 
14.01.02 «Внутрішні хвороби», 
14.03.05 «Фармакологія»
П.п. 8 п. 38 Ліцензійних умов:
Відповідальний виконавець 
держбюджетної науково-
дослідної роботи:  
Ендотеліальна дисфункція, 
гіперкоагуляція та 
мікросудинний тромбоз при 
COVID-19: оцінка ризику, 
патогенез та діагностика. 2021-
2023 рр.№ держреєстрації 
0121U100305.
Відповідальний секретар 
журналу «Вісник наукових 
досліджень» (2017-2019) був 
включений до Переліку 
наукових фахових видань 
України
Відповідальний секретар 
журналу «International Journal 
of Medicine and Medical 
Research», включений до 
Переліку наукових фахових 
видань України, категорія Б 
(2019-дотепер)
П.п. 10 п. 38 Ліцензійних умов:
Програма Executive Masters in 
Management of Research 
Infrastructures (5th intake 2022-
2024) від Міланського 
університету «Бікокка» 
(Італія) H2020 Grant no. 
871972
RISE Marie Sklodowwska-Curie 
Action: Research and Innovation 
Staff Exchange Grant Agreement 
73464lL "Nanoporous and 
nanostructured materials for 
medical application (NanoMed) 
2017-2020 рр. Horizon2020
Навчальний курс «Управління 
інтернаціоналізацією та 
німецько-українським 
академічним співробітництвом 
2020-2021» (Management of 
Internationalization and 
German-Ukrainian Academic 
Cooperation 2020-2021) за 
підтримки DAAD
RECOOP # 020 Senior Scientists 
Grant 2020 – 2022 «Розробка 
тест-наборів для 
імуноферментного визначення 
антитіл до SARS-CoV-2 у 
слині» (Львів-Тернопіль).
П.п. 13 п. 38 Ліцензійних умов:
Фармакологія, 150 год.

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

 
Програмні результати 

навчання ОП
ПРН відповідає 

результату 
навчання, 

визначеному 
стандартом 

вищої освіти 
(або охоплює 

його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи оцінювання

ПРН 1. Застосовувати 
науково-професійні 
знання; формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в роботі 
освітнього та наукового 
спрямування. 
ПРН 2. Демонструвати 
знання методології 
дослідження в цілому і 
методів певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема. 
ПРН 3. Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, коректно 
оцінювати нові й складні 
явища та проблеми з 
науковою точністю 
критично, самостійно і 
творчо.
ПРН 6. Самостійно і 
критично проводити 
аналіз і синтез наукових 
даних. 
ПРН 7. Розробляти дизайн 
та план наукового 
дослідження, 
використовуючи відповідні 
методи дослідження в 
галузі педіатрії. 

ОК 2. Академічна 
доброчесність

Для вивчення дисципліни 
використовуються наступні методи: 
словесні – розповідь, пояснення, 
лекція, інструктаж, дискусія; наочні – 
демонстрація, ілюстрація; практичні – 
практична робота, вирішення 
ситуаційних задач, конструктивних 
завдань, виконання інтерактивних 
вправ, підготовка та презентація 
доповіді. За характером логіки 
пізнання використовуються методи 
навчання: аналітичний, синтетичний, 
прогнозування, проєктний, аналітико-
синтетичний, індуктивний, 
дедуктивний, кейс-метод, мозковий 
штурм. За рівнем самостійної 
розумової діяльності використовуються 
методи: компетентністно-
орієнтований, інноваційно-
інформаційний, 
мультидисциплінарний, проблемно-
орієнтований, частково-пошуковий, 
дослідницький, самореалізації 
особистості здобувача.

Залік проводиться на останньому 
занятті та передбачає визначення 
рівня засвоєння здобувачем 
теоретичного та практичного 
матеріалу шляхом підрахунку 
середнього балу поточної успішності.
Здобувач вважається допущеним до 
заліку, якщо він відвідав усі лекційні та 
практичні заняття, задовільно виконав 
всі види робіт, передбачені робочим 
планом з усіх розділів навчальної 
дисципліни, набрав мінімальну 
кількість балів за поточну успішність, 
опанував практичні навички.
Оцінка з дисципліни виражається 
шкалою ‘‘зараховано’’, ‘‘не зараховано’’.
Залік вважається зарахованим, якщо 
середній бал поточної успішності 
здобувача складає 4,0 і вище.



ПРН 8. Виконувати та 
вдосконалювати сучасні 
методики дослідження за 
обраним напрямом 
наукового проекту та 
освітньої діяльності. 
ПРН 9. Винаходити нові 
способи діагностики, 
лікування та 
профілактики дитячих 
захворювань. ПРН 10. 
Використовувати 
результати наукових 
досліджень в медичній 
практиці, освітньому 
процесі та суспільстві. 
ПРН 10. Використовувати 
результати наукових 
досліджень в медичній 
практиці, освітньому 
процесі та суспільстві.
ПРН 11. Інтерпретувати 
можливості та обмеження 
наукового дослідження, 
його роль в розвитку 
системи наукових знань і 
суспільства в цілому. 
ПРН 12. Представляти 
результати наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у 
науковому співтоваристві 
і суспільстві в цілому, 
відповідно до національних 
та міжнародних 
стандартів. 
ПРН 13. Управляти 
роботою колективу 
студентів, колег, 
міждисциплінарної 
команди. 
ПРН 14. Організовувати 
навчання учасників 
освітнього процесу при 
виконанні наукової та 
освітньої діяльності та 
впливати на їх соціальний 
розвиток.
ПРН 16. Використовувати 
етичні принципи в роботі 
з пацієнтами та їх 
батьками, лабораторними 
тваринами, 
дотримуватися наукової 
етики. 
ПРН 17. Демонструвати 
академічну доброчесність 
та діяти відповідально 
щодо достовірності 
отриманих наукових 
результатів.

ПРН 1. Застосовувати 
науково-професійні 
знання; формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в роботі 
освітнього та наукового 
спрямування. 
ПРН 2. Демонструвати 
знання методології 
дослідження в цілому і 
методів певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема. 
ПРН 3. Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, коректно 
оцінювати нові й складні 
явища та проблеми з 
науковою точністю 
критично, самостійно і 
творчо. 
ПРН 10. Використовувати 
результати наукових 
досліджень в медичній 
практиці, освітньому 
процесі та суспільстві. 
ПРН 12. Представляти 
результати наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у 
науковому співтоваристві 
і суспільстві в цілому, 
відповідно до національних 
та міжнародних 
стандартів.
ПРН 13. Управляти 
роботою колективу 
студентів, колег, 
міждисциплінарної 
команди.
ПРН 14. Організовувати 
навчання учасників 
освітнього процесу при 
виконанні наукової та 
освітньої діяльності та 
впливати на їх соціальний 
розвиток.

ОК 12. Педагогічна практика За джерелами знань: словесні – 
дискусії, бесіди, круглі столи тощо; 
наочні – демонстрація, ілюстрація; 
практичні – практична робота, 
завдання на самопідготовку, 
вирішення задачі. 
За характером логіки пізнання 
використовуються методи: 
аналітичний, синтетичний, аналітико-
синтетичний, індуктивний, 
дедуктивний. 
За рівнем самостійноїрозумової 
діяльності: проблемний,частково-
пошуковий, дослідницький. 
Використання елементів 
дистанційного навчання (сервіси 
Micrоsoft Teams, Google Meet).

Виступи при обговоренні питань на 
практичних заняттях, на захисті 
практики, оцінювання виконання 
комплексних практичних завдань, 
аналіз проведеного заняття, тощо. 
Іспит.



ПРН 15. Оцінювати 
ефективність освітнього 
процесу, рекомендувати 
шляхи його удосконалення.
ПРН 16. Використовувати 
етичні принципи в роботі 
з пацієнтами та їх 
батьками, лабораторними 
тваринами, 
дотримуватися наукової 
етики.
ПРН 17. Демонструвати 
академічну доброчесність 
та діяти відповідально 
щодо достовірності 
отриманих наукових 
результатів.

ПРН 1. Застосовувати 
науково-професійні 
знання; формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в роботі 
освітнього та наукового 
спрямування.
ПРН 3. Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, коректно 
оцінювати нові й складні 
явища та проблеми з 
науковою точністю 
критично, самостійно і 
творчо.
ПРН 11. Інтерпретувати 
можливості та обмеження 
наукового дослідження, 
його роль в розвитку 
системи наукових знань і 
суспільства в цілому.
ПРН 14. Організовувати 
навчання учасників 
освітнього процесу при 
виконанні наукової та 
освітньої діяльності та 
впливати на їх соціальний 
розвиток.
ПРН 16. Використовувати 
етичні принципи в роботі 
з пацієнтами та їх 
батьками, лабораторними 
тваринами, 
дотримуватися наукової 
етики.

ОК 1. Філософія науки Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення);
практичні (вправа, ситуаційні задачі, 
практична робота); пояснювально-
ілюстративні
(навчальна література, відеофільми 
тощо); індуктивний; дедуктивний; 
аналітичний;
проблемного викладу; евристичний; 
дослідницький.
Кращому засвоєнню навчального 
матеріалу сприяє використання 
інтерактивних технологій колективно-
групового навчання (загальне коло, 
мікрофон, мозковий штурм, сase-метод 
тощо); технологій опрацювання 
дискусійних питань (визначення 
позиції, її відстоювання, зміна позиції, 
дебати, ток-шоу тощо); елементів 
дистанційного навчання (сервіси MS 
Teams, Google Meet тощо).

Рівень засвоєння знань з дисципліни 
оцінюється поточною та підсумковою 
успішностями. Максимальна кількість 
балів, яку здобувач вищої освіти може 
отримати при вивченні дисципліни, 
становить 200 балів.
Оцінювання поточної успішності 
проводиться за дванадцятибальною 
рейтинговою шкалою.
Оцінка за практичне заняття 
вважається позитивною, якщо вона 
становить 4,0 і більше балів. При цьому 
враховуються всі види робіт, 
передбачені методичною розробкою 
для аспірантів при вивченні теми 
практичного заняття.
Залік проводиться на останньому 
занятті та передбачає визначення 
рівня засвоєння здобувачем 
теоретичного та практичного 
матеріалу шляхом підрахунку 
середнього балу поточної успішності

ПРН 1. Застосовувати 
науково-професійні 
знання; формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в роботі 
освітнього та наукового 
спрямування. 
ПРН 2. Демонструвати 
знання методології 
дослідження в цілому і 
методів певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема. 
ПРН 3. Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, коректно 
оцінювати нові й складні 
явища та проблеми з 
науковою точністю 
критично, самостійно і 
творчо. 
ПРН 4. Виявляти 
невирішені проблеми у 
предметній області 
педіатрії та визначати 
шляхи їх вирішення 
ПРН 5. Формулювати 
наукові гіпотези, мету і 
завдання наукового 
дослідження.
ПРН 7. Розробляти дизайн 
та план наукового 
дослідження, 
використовуючи відповідні 
методи дослідження в 
галузі педіатрії.
ПРН 9. Винаходити нові 
способи діагностики, 
лікування та 
профілактики дитячих 
захворювань. 
ПРН 10. Використовувати 
результати наукових 
досліджень в медичній 
практиці, освітньому 
процесі та суспільстві. 
ПРН 11. Інтерпретувати 
можливості та обмеження 
наукового дослідження, 
його роль в розвитку 
системи наукових знань і 
суспільства в цілому. 
ПРН 12. Представляти 
результати наукових 

ОК 11. Аналіз сучасних 
проблем та наукових 
напрямків в педіатрії

Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення);
практичні (вправа, ситуаційні задачі, 
практична робота); пояснювально-
ілюстративні
(навчальна література, відеофільми 
тощо); індуктивний; дедуктивний; 
аналітичний;
проблемного викладу; евристичний; 
дослідницький.
Кращому засвоєнню навчального 
матеріалу сприяє використання 
інтерактивних технологій колективно-
групового навчання (загальне коло, 
мікрофон, мозковий штурм, сase-метод 
тощо); технологій опрацювання 
дискусійних питань (визначення 
позиції, її відстоювання, зміна позиції, 
дебати, ток-шоу тощо); елементів 
дистанційного навчання (сервіси MS 
Teams, Google Meet тощо).

Рівень засвоєння знань з дисципліни 
оцінюється поточною та підсумковою 
успішностями. Максимальна кількість 
балів, яку здобувач вищої освіти може 
отримати при вивченні дисципліни, 
становить 200 балів.
Оцінювання поточної успішності 
проводиться за дванадцятибальною 
рейтинговою шкалою.
Залік проводиться на останньому 
занятті та передбачає визначення 
рівня засвоєння здобувачем 
теоретичного та практичного 
матеріалу шляхом підрахунку 
середнього балу поточної успішності.
Здобувач вважається допущеним до 
заліку, якщо він відвідав усі лекційні та 
практичні заняття, задовільно виконав 
всі види робіт, передбачені робочим 
планом з усіх розділів навчальної 
дисципліни, набрав мінімальну 
кількість балів за поточну успішність, 
опанував практичні навички.
Оцінка з дисципліни виражається 
шкалою ‘‘зараховано’’, ‘‘не зараховано’’.



досліджень в усній і 
письмовій формах у 
науковому співтоваристві 
і суспільстві в цілому, 
відповідно до національних 
та міжнародних 
стандартів.
ПРН 1. Застосовувати 
науково-професійні 
знання; формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в роботі 
освітнього та наукового 
спрямування. 
ПРН 2. Демонструвати 
знання методології 
дослідження в цілому і 
методів певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема. 
ПРН 3. Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, коректно 
оцінювати нові й складні 
явища та проблеми з 
науковою точністю 
критично, самостійно і 
творчо. 
ПРН 4. Виявляти 
невирішені проблеми у 
предметній області 
педіатрії та визначати 
шляхи їх вирішення 
ПРН 5. Формулювати 
наукові гіпотези, мету і 
завдання наукового 
дослідження. 
ПРН 6. Самостійно і 
критично проводити 
аналіз і синтез наукових 
даних. 
ПРН 7. Розробляти дизайн 
та план наукового 
дослідження, 
використовуючи відповідні 
методи дослідження в 
галузі педіатрії. 
ПРН 8. Виконувати та 
вдосконалювати сучасні 
методики дослідження за 
обраним напрямом 
наукового проекту та 
освітньої діяльності. 
ПРН 9. Винаходити нові 
способи діагностики, 
лікування та 
профілактики дитячих 
захворювань. 
ПРН 10. Використовувати 
результати наукових 
досліджень в медичній 
практиці, освітньому 
процесі та суспільстві. 
ПРН 11. Інтерпретувати 
можливості та обмеження 
наукового дослідження, 
його роль в розвитку 
системи наукових знань і 
суспільства в цілому. 
ПРН 12. Представляти 
результати наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у 
науковому співтоваристві 
і суспільстві в цілому, 
відповідно до національних 
та міжнародних 
стандартів.
ПРН 14. Організовувати 
навчання учасників 
освітнього процесу при 
виконанні наукової та 
освітньої діяльності та 
впливати на їх соціальний 
розвиток.
ПРН 16. Використовувати 
етичні принципи в роботі 
з пацієнтами та їх 
батьками, лабораторними 
тваринами, 
дотримуватися наукової 
етики. 
ПРН 17. Демонструвати 
академічну доброчесність 
та діяти відповідально 
щодо достовірності 
отриманих наукових 
результатів.

ОК 3. Методологія наукового 
дослідження 

Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення);
практичні (вправа, ситуаційні задачі, 
практична робота); пояснювально-
ілюстративні
(навчальна література, відеофільми 
тощо); індуктивний; дедуктивний; 
аналітичний;
проблемного викладу; евристичний; 
дослідницький.
Кращому засвоєнню навчального 
матеріалу сприяє використання 
інтерактивних технологій колективно-
групового навчання (загальне коло, 
мікрофон, мозковий штурм, сase-метод 
тощо); технологій опрацювання 
дискусійних питань (визначення 
позиції, її відстоювання, зміна позиції, 
дебати, ток-шоу тощо); елементів 
дистанційного навчання (сервіси MS 
Teams, Google Meet тощо).

Рівень засвоєння знань з дисципліни 
оцінюється поточною та підсумковою 
успішностями. Максимальна кількість 
балів, яку здобувач вищої освіти може 
отримати при вивченні дисципліни, 
становить 200 балів.
Оцінювання поточної успішності 
проводиться за дванадцятибальною 
рейтинговою шкалою.
Оцінка за практичне заняття 
вважається позитивною, якщо вона 
становить 4,0 і більше балів. При цьому 
враховуються всі види робіт, 
передбачені методичною розробкою 
для аспірантів при вивченні теми 
практичного заняття.
Залік проводиться на останньому 
занятті та передбачає визначення 
рівня засвоєння здобувачем 
теоретичного та практичного 
матеріалу шляхом підрахунку 
середнього балу поточної успішності.
Здобувач вважається допущеним до 
заліку, якщо він відвідав усі лекційні та 
практичні заняття, задовільно виконав 
всі види робіт, передбачені робочим 
планом з усіх розділів навчальної 
дисципліни, набрав мінімальну 
кількість балів за поточну успішність, 
опанував практичні навички.
Оцінка з дисципліни виражається 
шкалою ‘‘зараховано’’, ‘‘не зараховано’’.

ПРН 1. Застосовувати 
науково-професійні 
знання; формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в роботі 
освітнього та наукового 
спрямування.
ПРН 3. Інтерпретувати 
та аналізувати 

ОК 4. Інформаційно-
комунікаційна грамотність та 
цифрова наука

При вивченні дисципліни 
«Інформаційно-комунікаційна 
грамотність та цифрова наука»
використовують наступні методи 
навчання: словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення); практичні (вправа, дослід, 
практична робота); пояснювально-
ілюстративні (лекції, навчальна 
література, відеофільми тощо); 

Оцінювання поточної успішності 
проводиться за дванадцятибальною 
рейтинговою шкалою.
Оцінка за практичне заняття 
вважається позитивною, якщо вона 
становить 4,0 і
більше балів. При цьому враховуються 
всі види робіт, передбачені 
методичною розробкою для аспірантів 



інформацію, коректно 
оцінювати нові й складні 
явища та проблеми з 
науковою точністю 
критично, самостійно і 
творчо. 
ПРН 4. Виявляти 
невирішені проблеми у 
предметній області 
педіатрії та визначати 
шляхи їх вирішення.
ПРН 6. Самостійно і 
критично проводити 
аналіз і синтез наукових 
даних.
ПРН 8. Виконувати та 
вдосконалювати сучасні 
методики дослідження за 
обраним напрямом 
наукового проекту та 
освітньої діяльності.
ПРН 10. Використовувати 
результати наукових 
досліджень в медичній 
практиці, освітньому 
процесі та суспільстві.
ПРН 17. Демонструвати 
академічну доброчесність 
та діяти відповідально 
щодо достовірності 
отриманих наукових 
результатів.

індуктивний; дедуктивний; 
аналітичний; традуктивний; 
репродуктивний; проблемного 
викладу; евристичний; дослідницький.
Кращому засвоєнню навчального 
матеріалу сприяє використання 
інтерактивних технологій колективно-
групового навчання (загальне коло, 
мікрофон, мозковий штурм, сase-метод 
тощо); технологій опрацювання 
дискусійних питань (визначення 
позиції, її відстоювання, зміна позиції, 
дебати, ток-шоу тощо);
елементів дистанційного навчання 
(сервіси MS Teams, Google Meet тощо).

при вивченні теми практичного 
заняття.
Залік проводиться на останньому 
занятті та передбачає визначення 
рівня засвоєння здобувачем 
теоретичного та практичного 
матеріалу шляхом підрахунку 
середнього балу поточної успішності.
Здобувач вважається допущеним до 
заліку, якщо він відвідав усі лекційні та 
практичні заняття, задовільно виконав 
всі види робіт, передбачені робочим 
планом зі всіх розділів навчальної 
дисципліни, набрав мінімальну 
кількість балів за поточну успішність, 
опанував практичні навички.
Оцінка з дисципліни виражається 
шкалою ‘‘зараховано’’, ‘‘не зараховано’’.

ПРН 1. Застосовувати 
науково-професійні 
знання; формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в роботі 
освітнього та наукового 
спрямування.
ПРН 10. Використовувати 
результати наукових 
досліджень в медичній 
практиці, освітньому 
процесі та суспільстві.
ПРН 13. Управляти 
роботою колективу 
студентів, колег, 
міждисциплінарної 
команди.
ПРН 14. Організовувати 
навчання учасників 
освітнього процесу при 
виконанні наукової та 
освітньої діяльності та 
впливати на їх соціальний 
розвиток. 
ПРН 15. Оцінювати 
ефективність освітнього 
процесу, рекомендувати 
шляхи його удосконалення.
ПРН 17. Демонструвати 
академічну доброчесність 
та діяти відповідально 
щодо достовірності 
отриманих наукових 
результатів.

ОК5. Педагогіка та психологія 
вищої школи з основами 
риторики

Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення);
практичні (вправа, ситуаційні задачі, 
практична робота); пояснювально-
ілюстративні
(навчальна література, відеофільми 
тощо); індуктивний; дедуктивний; 
аналітичний;
проблемного викладу; евристичний; 
дослідницький.
Кращому засвоєнню навчального 
матеріалу сприяє використання 
інтерактивних технологій колективно-
групового навчання (загальне коло, 
мікрофон, мозковий штурм, сase-метод 
тощо); технологій опрацювання 
дискусійних питань (визначення 
позиції, її відстоювання, зміна позиції, 
дебати, ток-шоу тощо); елементів 
дистанційного навчання (сервіси MS 
Teams, Google Meet тощо).

Рівень засвоєння знань з дисципліни 
оцінюється поточною та підсумковою 
успішностями. Максимальна кількість 
балів, яку здобувач вищої освіти може 
отримати при вивченні дисципліни, 
становить 200 балів.
Оцінювання поточної успішності 
проводиться за дванадцятибальною 
рейтинговою шкалою.
Залік проводиться на останньому 
занятті та передбачає визначення 
рівня засвоєння здобувачем 
теоретичного та практичного 
матеріалу шляхом підрахунку 
середнього балу поточної успішності.
Оцінка з дисципліни виражається 
шкалою ‘‘зараховано’’, ‘‘не зараховано’’.

ПРН 1. Застосовувати 
науково-професійні 
знання; формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в роботі 
освітнього та наукового 
спрямування.
ПРН 3. Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, коректно 
оцінювати нові й складні 
явища та проблеми з 
науковою точністю 
критично, самостійно і 
творчо.
ПРН 5. Формулювати 
наукові гіпотези, мету і 
завдання наукового 
дослідження.
ПРН 10. Використовувати 
результати наукових 
досліджень в медичній 
практиці, освітньому 
процесі та суспільстві.
ПРН 12. Представляти 
результати наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у 
науковому співтоваристві 
і суспільстві в цілому, 
відповідно до національних 
та міжнародних 
стандартів.

ОК 6. Іноземна мова наукового 
спілкування

При вивченні дисципліни «Іноземна 
мова наукового спілкування» 
використовують такі методи навчання: 
словесні – пояснення, дискусія, що 
дають можливість обговорити питання 
необхідні для підготовки та презентації 
наукової праці іноземною мовою; 
наочні – демонстрація, ілюстрація, що 
окреслюють інтерпретування змісту 
загальнонаукової літератури 
іноземною мовою; практичні – 
практична робота, вирішення 
ситуативних задач, виконання 
інтерактивних вправ, розуміння 
оригінальної літератури іноземною 
мовою на медичну тематику.
Кращому засвоєнню навчального 
матеріалу сприяє використання 
інтерактивних технологій колективно-
групового навчання (навчання з 
комп’ютерною підтримкою, метод 
сценарію, метод симуляцій, метод 
каруселі, метод навчання по станціям, 
метод групових пазлів, метод рольової 
гри, кейс-метод тощо); використання 
елементів дистанційного навчання 
(сервіси MS Teams, Google Meet тощо); 
а також компетентністно-
орієнтований, інноваційно-
інформаційний, 
мультидисциплінарний, проблемно-
орієнтований, частково-пошуковий, 
дослідницький методи.

Рівень засвоєння знань з дисципліни 
оцінюється поточною та підсумковою 
успішностями. Максимальна кількість 
балів, яку здобувач вищої освіти може 
отримати при вивченні дисципліни, 
становить 200 балів.
Поточна успішність складається з 
академічної успішності на практичних 
заняттях (оцінюється за 
дванадцятибальною шкалою).
Максимальна кількість балів, яку може 
набрати здобувач вищої освіти за 
поточну успішність становить 120.
Оцінювання успішності по 
завершенню вивчення дисципліни 
проводиться у формі іспиту. Здобувач 
вищої освіти вважається допущеним до 
іспиту за умов: відсутність академічної 
заборгованості; мінімальна кількість 
балів за академічну успішність (4,0); 
виконання всіх видів робіт, 
передбачених робочою програмою з 
дисципліни.
Іспит включає складання тестового 
контролю у навчально-науковому 
відділі незалежного тестування знань 
студентів (75% балів підсумкового 
контролю) та усну співбесіду з 
екзаменаторами (25% балів 
підсумкового контролю). Максимальна 
кількість балів, яку може набрати 
здобувач вищої освіти за іспит, 
становить 80.

ПРН 1. Застосовувати 
науково-професійні 
знання; формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в роботі 
освітнього та наукового 
спрямування.
ПРН 6. Самостійно і 

ОК 7. Культура академічної 
української мови

При вивченні дисципліни 
використовують інтерактивні методи 
навчання. 
За джерелами знань використовують 
методи навчання: словесні – розповідь, 
пояснення, інструктаж; наочні – 
демонстрація, ілюстрація; практичні – 
практична робота, вирішення задач, 

Оцінювання може здійснюватися у 
таких формах: усній (шляхом 
індивідуального, групового та 
фронтального опитування); письмовій 
(шляхом виконання самостійних 
робіт); цифровій (шляхом тестування в 
електронному форматі); графічній ( 
шляхом організації роботи з 



критично проводити 
аналіз і синтез наукових 
даних.
ПРН 10. Використовувати 
результати наукових 
досліджень в медичній 
практиці, освітньому 
процесі та суспільстві.
ПРН 12. Представляти 
результати наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у 
науковому співтоваристві 
і суспільстві в цілому, 
відповідно до національних 
та міжнародних 
стандартів.
ПРН 17. Демонструвати 
академічну доброчесність 
та діяти відповідально 
щодо достовірності 
отриманих наукових 
результатів.

ділова гра. За характером логіки 
пізнання використовуються методи: 
аналітичний, синтетичний, аналітико-
синтетичний, індуктивний, 
дедуктивний. За рівнем самостійної 
розумової діяльності використовуються 
методи: проблемний,  частково-
пошуковий, дослідницький. 
Використовуються сучасні технології та 
методи: проєктів, мозковий штурм, 
ділова гра, кейс метод, портфоліо, 
забезпечується поєднання 
індивідуальних, групових, колективних 
форм навчальної діяльності.

діаграмами, графіками, схемами); 
практичній (шляхом опису результатів 
експериментальних досліджень та 
наукових проектів).
Залік проводиться на останньому 
занятті та передбачає визначення 
рівня засвоєння здобувачем 
теоретичного та практичного 
матеріалу шляхом підрахунку 
середнього балу поточної успішності.

ПРН 1. Застосовувати 
науково-професійні 
знання; формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в роботі 
освітнього та наукового 
спрямування. 
ПРН 2. Демонструвати 
знання методології 
дослідження в цілому і 
методів певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема. 
ПРН 3. Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, коректно 
оцінювати нові й складні 
явища та проблеми з 
науковою точністю 
критично, самостійно і 
творчо. 
ПРН 4. Виявляти 
невирішені проблеми у 
предметній області 
педіатрії та визначати 
шляхи їх вирішення.
ПРН 6. Самостійно і 
критично проводити 
аналіз і синтез наукових 
даних.
ПРН 8. Виконувати та 
вдосконалювати сучасні 
методики дослідження за 
обраним напрямом 
наукового проекту та 
освітньої діяльності.
ПРН 9. Винаходити нові 
способи діагностики, 
лікування та 
профілактики дитячих 
захворювань. 
ПРН 10. Використовувати 
результати наукових 
досліджень в медичній 
практиці, освітньому 
процесі та суспільстві. 
ПРН 11. Інтерпретувати 
можливості та обмеження 
наукового дослідження, 
його роль в розвитку 
системи наукових знань і 
суспільства в цілому.
ПРН 16. Використовувати 
етичні принципи в роботі 
з пацієнтами та їх 
батьками, лабораторними 
тваринами, 
дотримуватися наукової 
етики. 
ПРН 17. Демонструвати 
академічну доброчесність 
та діяти відповідально 
щодо достовірності 
отриманих наукових 
результатів.

ОК 8. Актуальні питання 
сучасної педіатрії

За джерелами знань використовують 
методи навчання: словесні – розповідь,
пояснення, лекція, інструктаж; наочні 
– демонстрація, ілюстрація; практичні 
– робота з муляжами, робота з 
хворими, вирішення ситуаційних 
задач. 
За характером логіки пізнання 
використовуються методи: 
аналітичний, синтетичний, аналітико-
синтетичний, індуктивний, 
дедуктивний. За рівнем самостійної 
розумової діяльності використовуються 
методи: проблемний, частково-
пошуковий, дослідницький.

Залік проводиться на останньому 
занятті та передбачає визначення 
рівня засвоєння здобувачем 
теоретичного та практичного 
матеріалу шляхом підрахунку 
середнього балу поточної успішності.
Здобувач вважається допущеним до 
заліку, якщо він відвідав усі лекційні та 
практичні заняття, задовільно виконав 
всі види робіт, передбачені робочим 
планом з усіх розділів навчальної 
дисципліни, набрав мінімальну 
кількість балів за поточну успішність, 
опанував практичні навички.
Оцінка з дисципліни виражається 
шкалою ‘‘зараховано’’, ‘‘не зараховано’’.
Залік вважається зарахованим, якщо 
середній бал поточної успішності 
здобувача
складає 4,0 і вище.

ПРН 1. Застосовувати 
науково-професійні 
знання; формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в роботі 
освітнього та наукового 
спрямування. 
ПРН 2. Демонструвати 
знання методології 
дослідження в цілому і 
методів певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема. 
ПРН 3. Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, коректно 
оцінювати нові й складні 
явища та проблеми з 
науковою точністю 

ОК 9. Методологія і техніки 
інструментальних та 
лабораторних досліджень в 
педіатрії

При вивченні дисципліни 
використовують наступні методи 
навчання: словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення); практичні (вправа, 
практична робота); пояснювально-
ілюстративні (лекції, демонстрація, 
ілюстрація, навчальна література, 
відеофільми тощо); індуктивний; 
дедуктивний; аналітичний; 
традуктивний; репродуктивний; 
проблемного викладу; евристичний; 
дослідницький.
Кращому засвоєнню навчального 
матеріалу сприяє використання 
інтерактивних технологій колективно-
групового навчання (загальне коло, 
мікрофон, мозковий штурм, сase-метод 
тощо); технологій опрацювання 
дискусійних питань (визначення 

Рівень засвоєння знань з дисципліни 
оцінюється поточною та підсумковою 
успішностями. Максимальна кількість 
балів, яку здобувач вищої освіти може 
отримати при вивченні дисципліни, 
становить 200 балів.
Оцінювання поточної успішності 
проводиться за дванадцятибальною 
рейтинговою шкалою.
Залік проводиться на останньому 
занятті та передбачає визначення 
рівня засвоєння здобувачем 
теоретичного та практичного 
матеріалу шляхом підрахунку 
середнього балу поточної успішності.
Здобувач вважається допущеним до 
заліку, якщо він відвідав усі лекційні та 
практичні заняття, задовільно виконав 
всі види робіт, передбачені робочим 



критично, самостійно і 
творчо. 
ПРН 4. Виявляти 
невирішені проблеми у 
предметній області 
педіатрії та визначати 
шляхи їх вирішення.
ПРН 6. Самостійно і 
критично проводити 
аналіз і синтез наукових 
даних. 
ПРН 7. Розробляти дизайн 
та план наукового 
дослідження, 
використовуючи відповідні 
методи дослідження в 
галузі педіатрії.
ПРН 8. Виконувати та 
вдосконалювати сучасні 
методики дослідження за 
обраним напрямом 
наукового проекту та 
освітньої діяльності. 
ПРН 9. Винаходити нові 
способи діагностики, 
лікування та 
профілактики дитячих 
захворювань. 
ПРН 10. Використовувати 
результати наукових 
досліджень в медичній 
практиці, освітньому 
процесі та суспільстві.
ПРН 11. Інтерпретувати 
можливості та обмеження 
наукового дослідження, 
його роль в розвитку 
системи наукових знань і 
суспільства в цілому. 
ПРН 12. Представляти 
результати наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у 
науковому співтоваристві 
і суспільстві в цілому, 
відповідно до національних 
та міжнародних 
стандартів.
ПРН 16. Використовувати 
етичні принципи в роботі 
з пацієнтами та їх 
батьками, лабораторними 
тваринами, 
дотримуватися наукової 
етики. 
ПРН 17. Демонструвати 
академічну доброчесність 
та діяти відповідально 
щодо достовірності 
отриманих наукових 
результатів.

позиції, її відстоювання, зміна позиції, 
дебати, ток-шоу тощо); елементів 
дистанційного навчання (сервіси MS 
Teams, Google Meet тощо).

планом з усіх розділів навчальної 
дисципліни, набрав мінімальну 
кількість балів за поточну успішність, 
опанував практичні навички.
Оцінка з дисципліни виражається 
шкалою ‘‘зараховано’’, ‘‘не зараховано’’.

ПРН 1. Застосовувати 
науково-професійні 
знання; формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в роботі 
освітнього та наукового 
спрямування.
ПРН 2. Демонструвати 
знання методології 
дослідження в цілому і 
методів певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема. 
ПРН 3. Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, коректно 
оцінювати нові й складні 
явища та проблеми з 
науковою точністю 
критично, самостійно і 
творчо. 
ПРН 4. Виявляти 
невирішені проблеми у 
предметній області 
педіатрії та визначати 
шляхи їх вирішення 
ПРН 5. Формулювати 
наукові гіпотези, мету і 
завдання наукового 
дослідження. 
ПРН 6. Самостійно і 
критично проводити 
аналіз і синтез наукових 
даних. 
ПРН 7. Розробляти дизайн 
та план наукового 
дослідження, 
використовуючи відповідні 
методи дослідження в 
галузі педіатрії. 
ПРН 8. Виконувати та 
вдосконалювати сучасні 
методики дослідження за 
обраним напрямом 
наукового проекту та 
освітньої діяльності. 
ПРН 9. Винаходити нові 

ОК 10. Клінічна епідеміологія 
та доказова медицина

Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення);
практичні (вправа, ситуаційні задачі, 
практична робота); пояснювально-
ілюстративні
(навчальна література, відеофільми 
тощо); індуктивний; дедуктивний; 
аналітичний;
проблемного викладу; евристичний; 
дослідницький.
Кращому засвоєнню навчального 
матеріалу сприяє використання 
інтерактивних технологій колективно-
групового навчання (загальне коло, 
мікрофон, мозковий штурм, сase-метод 
тощо); технологій опрацювання 
дискусійних питань (визначення 
позиції, її відстоювання, зміна позиції, 
дебати, ток-шоу тощо); елементів 
дистанційного навчання (сервіси MS 
Teams, Google Meet тощо).

Рівень засвоєння знань з дисципліни 
оцінюється поточною та підсумковою 
успішностями. Максимальна кількість 
балів, яку здобувач вищої освіти може 
отримати при вивченні дисципліни, 
становить 200 балів.
Оцінювання поточної успішності 
проводиться за дванадцятибальною 
рейтинговою шкалою.
Залік проводиться на останньому 
занятті та передбачає визначення 
рівня засвоєння здобувачем 
теоретичного та практичного 
матеріалу шляхом підрахунку 
середнього балу поточної успішності.
Здобувач вважається допущеним до 
заліку, якщо він відвідав усі лекційні та 
практичні заняття, задовільно виконав 
всі види робіт, передбачені робочим 
планом з усіх розділів навчальної 
дисципліни, набрав мінімальну 
кількість балів за поточну успішність, 
опанував практичні навички.
Оцінка з дисципліни виражається 
шкалою ‘‘зараховано’’, ‘‘не зараховано’’.



способи діагностики, 
лікування та 
профілактики дитячих 
захворювань. 
ПРН 10. Використовувати 
результати наукових 
досліджень в медичній 
практиці, освітньому 
процесі та суспільстві. 
ПРН 11. Інтерпретувати 
можливості та обмеження 
наукового дослідження, 
його роль в розвитку 
системи наукових знань і 
суспільства в цілому. 
ПРН 12. Представляти 
результати наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у 
науковому співтоваристві 
і суспільстві в цілому, 
відповідно до національних 
та міжнародних 
стандартів.
ПРН 16. Використовувати 
етичні принципи в роботі 
з пацієнтами та їх 
батьками, лабораторними 
тваринами, 
дотримуватися наукової 
етики. 
ПРН 17. Демонструвати 
академічну доброчесність 
та діяти відповідально 
щодо достовірності 
отриманих наукових 
результатів.

 


