
Рецензія

на освітньо-професійну програму другого освітнього рівня у Буковинському 

державному медичному університеті МОЗ України за спеціальністю

"225 М едична психологія

Освітньо-професійна програма «М едична психологія» спеціальності 225 Медична 

психологія підготовки здобувачів вищої освіти розроблена відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту» колективом розробників Буковинського державного медичного 

університету () та спрямована на підготовку фахівців з медичної психології другого 

освітнього рівня.

П ід іо ю в к а  магістрів у галузі медицини, зокрема медичній психології, які 

спроможні розв язувати комплексні задачі та проблеми у сфері профілактики, 

діагностики га лікування захворювань та патологічних станів, які пов’язані з психічним 

здоров ям. надавати медико-психологічну допомогу населенню з урахуванням 

індивідуальних особливостей людей різного віку: оптимізувати життєдіяльність людини.

Підготовка за освітньо-професійною програмою передбачає денну форму 

навчання терміном 6 років, що є достатнім для підготовки фахівця. Обсяг освітньої 

складової 360 кредитів ЄКТС, із них більше 25% кредитів становить вибірковий 

компонент.

В університеті забезпеченість навчальними приміщеннями, клінічними базами, 

комп ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. 

Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць в гуртожитках 

відповідає вимогам.

Звертає увагу комплексність методів навчання здобувачів освіти: лекції, 

пракіичні заняття, самостійна роботи, практика, використання віртуального навчального 

середовища -  серверу дистанційного навчання та авторських розробок професорсько- 

викладацького складу.

Здобувані ОП, що рецензується, мають змогу брати участь у програмах 

міжнародної академічної мобільності, мають доступ до ресурсної бази Буковинського 

державного медичного університету та партнерів, що підвищує 

конкурентоспроможність здобувачів як в Україні, так і за кордоном.

Випускники осві і ньо-професійної програми мають можливість вступати до 

інтернатури з проходженням спеціалізації, вступати на програму аспірантури для 

здобуття ступеня доктора філософії.



Особливо важливим є можливість здобуття ступеня магістра на основі здобутих 

попередньо ступенів (молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр, бакалавр).

Перелік загальних і фахових компетентностей дозволяє отримати програмні 

результати навчання, забезпечує підготовку фахівців, здатних розв'язувати типові та 

складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, 

що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, вирішувати нові 

задачі діяльності лікаря-психолога в галузі охорони здоров'я , сфера застосування яких 

передбачена переліком фізіологічних станів та захворювань, котрі потребують 

превентивної тимчасової або постійної реабілітації.

Висновок. Освітньо-професійна програма підготовки магістрів спеціальності 225 

Медична психологія забезпечує повноцінну підготовку здобувачів до професійної 

діяльності.

Заступник директора з медичної частини 

Буковинського центру комплексної реабілітації 

для дітей з інвалідністю «Особлива дитина»


