
ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В МАГІСТРАТУРІ 

 

Маркевич В.Е., Юскаєв В.Б.,  

Мелеховець О.К., Січненко П.І. 

 

Сумський державний університет 

 

Організація та зміст підготовки спеціалістів в магістратурі здійснюється відповідно до 

галузевих стандартів вищої освіти: освітньо-професійних програм та освітньо-

кваліфікаційних характеристик за спеціальністю „Медицина”. 

Перелік та обсяг дисциплін навчальних планів регламентується наказом МОЗ України 

від 24.09.1996 року № 295 «Тимчасове положення про порядок підготовки магістрів 

медицини (фармації) у вищому медичному  (фармацевтичному)  закладі освіти ІV рівня 

акредитації та наказом МОЗ України від 19.09.1996 року № 291 «Про затвердження 

Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних  

закладів освіти ІІІ-ІV рівня», наказом МОЗ України від 21.11.2005 р. № 621. 

Підготовка магістрів медицини проводиться одночасно з підготовкою спеціалістів з 

певного лікарського фаху в інтернатурі і спрямоване на поглиблену спеціальну, науково-

практичну, педагогічну та дослідницьку підготовку фахівця з цієї ж лікарської спеціальності 

В Медичному інституті СумДУ профільними кафедрами та згідно типовим 

програмам, затвердженим МОЗ України, розроблено 11 навчальних планів та робочих 

програм зі спеціальностей інтернатури та магістратури.  

Навчальні плани підготовки лікарів в магістратурі розроблені на основі типових 

навчальних планів інтернатури провідними фахівцями медичного інституту та затверджені 

директором медичного інституту і погоджені департаментом вищої медичної освіти МОЗ 

України, інститутом іноваційних технологій навчання МОН України, в центральному 

методичному кабінеті вищої освіти МОЗ України.  

Структура навчальних планів є предметно-інтегрованою і зорієнтована на дотримання 

логічної послідовності викладання основних дисциплін та суміжних циклів. 

Тривалість навчання в магістратурі визначається термінами навчання в інтернатурі і 

встановлюється на термін до 1-3 років в залежності від спеціальності, при цьому тривалість 

очної частини навчання в інтернатурі на кафедрах подовжується на 3 місяці за рахунок 

відповідного скорочення тривалості стажування в базових закладах та установах охорони 

здоров'я. 

Науковий керівник консультує магістранта з наукової проблематики, контролює 

виконання ним індивідуального навчального плану та несе особисту відповідальність за 

якісне і вчасне виконання магістерської роботи та підготовку магістра. 

Особа, яка навчається в магістратурі, працює за індивідуальним навчальним планом 

затвердженим не пізніше, ніж через місяць від початку занять науковим керівником. Лікарі-

інтерни, навчаючись в магістратурі, зобов'язані оволодіти глибокими професійними 

знаннями, набути навиків самостійної науково-практичної, дослідницької, педагогічної та 

навчально-методичної роботи з відповідної лікарської спеціальності. 

За час навчання в магістратурі лікарі-інтерни повинні у встановлені терміни: 

- повністю виконати індивідуальний навчальний план та програму; 

- оволодіти методиками проведення основних науково-практичних досліджень; 

- оволодіти основами педагогічної майстерності та проведення навчально-методичної 

роботи; 

- систематично звітувати про хід виконання плану підготовки магістра медицини на засіданні 

кафедри; 

- виконати і захистити магістерську роботу; 

- виконати програму інтернатури за обраним фахом і пройти атестацію для визначення знань 

і практичних навиків з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста з обраної спеціальності. 

 


