
рЕцЕнзIя
на освiтньо-професiйrrу програму <Лабораторна дiагностика>

освiтньо-професiйного стуllеня <фаховий молодший бакалавр>

за спецiальцiстю 224 ТехнологiТ медичноТ дiагностики та лiкування

галузi знань 22 Охорона здоров'я

представлена освiтt-tьо-гrрофесiйна програма (опп) реалiзусться за

спецiальн \стю 224 'ГехнологiТ медичноТ дiаг,r-rостики та лiкування з пiдготовки

фахiвчiв освiтньо-професiйного ступеня <<фаховий молодший бакалавр)) та

розроблена вiдповiдно до Закону УкраТни кПро фахову tIередвищу ocBiTy>

N9 2745-Vlll, Itос,гаt{ови Кабiнеr,у MiHicTpiB УкраТгrи вiд 23.11.20ll р, Л9 1341

<IIро затвердження НацiональноТ раrчrки квалiфiкацiй>, [Iостанови I(абiнету

MiHicTpiB УкраТни вiд 30. 12.2о15 р. JV9 1 l87 <Про затвердження Лiцензiйних

умов провадження ocBiTHboT дiяльнсlстi закладiв освiти>.

освiтньою програмою передбачено Bci е.ltементи. якi визначенi Законом

УкраТни uПро фахову передвишу ocBiTy>> ст. l, п. 6; ст. 7, п. 4;.ст. 9, п. 6; ст,

49, п. 2. основним змiстом опП с спецiальна ocBiTa з поглибленоЮ

пiдго,говкою у сферi лабораr,орllот rriагностики пiл час проведення дослiджень

в лабораторiях рiзного профiлю. опП opicHToBaHa на пiдготовку лаборанта

(медицина), фельлrrrера-лаборанта. ш{о передбачас пiдготовку

висококвалiфiкованих фахiвitiв }, сферi охорони здоров'я, якi володiють

знаннями з теорii та практики та здатнi розв'язувати складнi спецiалiзованi

задачi та практичнi проблеми в професiйнiй лабораторнiй дiяльностi або у

процесi подальшого навчання та с готовими до самостiйноi професiйноi

дiяльностi.

у розлiлi з зазначено, що опI-1 реалiзусться при поеднаннi теоретичнот та

практичнот (у малих групах) пiдго,говки, що базусться на сучасних наукових

резуJIь,гатах i засадах jIоказовоТ rцедиtlини у лабораторнiй дiагностицi,

реалiзусться у логiчнiй пос.lIiдовItос,l,i ocBiTttix ко\"1понент; у розлiлi 5

зазначено. що освiтнiй процес передбачас органiзацiю iнтегративного,

компетентнiсного, студентоцентрованого, особистiсно-орiентованого

навчання засобами, що с беззаперечними перевагами пiдготовки фахiвuiв та



вимогами сьогодення. 'I'aKo>tt в ()IШ визIlачено вимоI,и tцодо кадроВоГО,

матерiально-l,ехнi.tIlого, ir-rформаuiйного та науково-методичноГо

забезпечення пiдготовки фахi вчi в.

ОПП визначае передумови доступу до навчання, обсяг крелитiв СКТС,

необхiдний для здобуття ocBiTHboгo стчпеню фахового молодшого бакалавра,

iнтегральну, загальнi (8) та сгtецiа"lIььri (фаховi) ( 12) компетентностi. Визначено

програмнi результати навчання (чсього \]). якi мають забезпечити

формування вказаних компетентнtlстей.

Рецензована О1-IГl визначас перелiк обов'язкових та вибiркових ocBiTнix

комгlонентiв (лисцип;tiн), якi забезtlеч},rоr,ь форп,rування загальних та

спецiальних компетентностей, змiсr,яких с актуальгtим i таким, шо гарантуе

повне досягнення визначених результатiв навчання на належному piBHi за

умови Тх вивчення. I_{e свiдчить про те, що дана ОПП змiстовно охоплюс

важливi сучаснi критерiТ, що висуваються до навчання за програмами

фахового молодшого бакалавра, придатнiсть до працевлаштування та

академiчну мобiльнiс,гь. IIаприкirrIti lrроl,рами подаrrо маl,рицi вiдповiдностей

програмних компетентностей та результа,гiв навчання.

У цiлому освiтньо-професiйна програма <Лабораторна дiагностика) за

спецiа_пьнiстrо 224 'I'extto,rtol,iT ме;tичноТ лiагнос],ики r,а rliкчвання з пiдготовки

фахiвчiв освiтньо-професiйного сl,yпеня кфаховий молодший бакалавр>

повнiстю вiдповiдае вимогам до такого типу документiв, передбачас

комгlлексний та цiльовий пiдхiд до якiсноТ пiдготовки фахiвця, який володiс

фаховими та загальними комtlетентностями, необхiдними для подальшоТ

професiйноТ дiяльностi у галузi охорони :здоров'я.
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