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Пропозиції до громадського обговорення проєктів освітньо-наукових програм та 

навчальних планів за спеціальностями "Педіатрія", "Громадське здоров'я", 

"Біологія" для підготовки докторів філософії 

Педіатрія 

№ Пропозиція  Автор 

1 Пропозиція щодо внесення спеціалізованої 

дисципліни "Дитячі інфекційні хвороби" (10 

кредитів) в освітньо-наукову програму 

третього рівня за спеціальністю 228 

"Педіатрія". 

Кафедра дитячих 

інфекційних хвороб 

2 Пропозиція змінити назву досципліни з 

"Культура мови лікаря: термінологічний 

аспект" на: "Сучасний науковий продукт та 

його мовне оформлення", "Сучасний науковий 

текст та його мовне оформлення", "Мова 

сучасного наукового тексту" (на розсуд 

розробників освітньо-наукових програм) 

враховуючи корекцію змістового оформлення 

курсу відповідно до нових вимог до 

оформлення наукових текстів та освітнього 

запиту. 

Кафедра 

українознавства 

(розробники курсу: 

Краєвська Анна, Білик 

Яніна). 

3 Пропозиція про включення додаткової 

дисципліни за вибором із поглибленим 

вивченням англійської академічної мови до 

навчальних програм підготовки здобувачів 

ступеня доктора філософії  

Здобувачі Демянишина 

Валерія Валеріївна, 

Назарчук Наталія 

Миколаївна, Годован 

Наталія Леонідівна, 

Бондар Роман 

Анатолійович, Спрут 

Ольга Володимирівна, 

Теклюк Руслан 

Васильович 

Громадське здоров'я 

№ Пропозиція  Автор 

1 Трансформувати навчальну дисципліну: 

“Профілактика сезонних захворювань” в 

межах визначених годин у навчальну 

дисципліну: “Профілактика сезонних 

Кафедра загальної 

гігієни та екології 
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(алергічних, респіраторних тощо) 

захворювань та захворювань, які регулюються 

міжнародними медико-соціальними 

правилами” або “Профілактика сезонних 

захворювань та захворювань, які регулюються 

міжнародними медико-соціальними 

правилами” (1,5 кредитів (45 годин), лекції – 8 

год., практичні заняття – 22 год., самостійна 

робота – 15 год., диференційований залік) із 

наступним викладанням: 

· проф. В.В. Родінкова (актуальні питання 

профілактики сезонних (алергічних, 

респіраторних тощо) захворювань); 

· фахівці кафедри загальної гігієни та екології 

(актуальні питання профілактики хвороб, які 

регулюються міжнародними медико-

соціальними правилами). 

2 Додати дисципліну “Психогігієна та актуальні 

проблеми університетської гігієни” (1,5 

кредитів (45 годин), лекції – 8 год., практичні 

заняття – 22 год., самостійна робота – 15 год., 

диференційований залік). 

Кафедра загальної 

гігієни та екології 

3 Змінити дисципліну "Сучасні інформаційні 

технології в медицині" на "Сучасні 

інформаційні технології та телемедицина" 

(кількість годин не змінюється) 

Кулик  А.Я. 

4 Пропозиція змінити назву досципліни з 

"Культура мови лікаря: термінологічний 

аспект" на: "Сучасний науковий продукт та 

його мовне оформлення", "Сучасний науковий 

текст та його мовне оформлення", "Мова 

сучасного наукового тексту" (на розсуд 

розробників освітньо-наукових програм) 

враховуючи корекцію змістового оформлення 

курсу відповідно до нових вимог до 

оформлення наукових текстів та освітнього 

запиту. 

Кафедра 

українознавства 

(розробники курсу: 

Краєвська Анна, Білик 

Яніна). 
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5 Пропозиція про включення додаткової 

дисципліни за вибором із поглибленим 

вивченням англійської академічної мови до 

навчальних програм підготовки здобувачів 

ступеня доктора філософії. 

Здобувачі Демянишина 

Валерія Валеріївна, 

Назарчук Наталія 

Миколаївна, Годован 

Наталія Леонідівна, 

Бондар Роман 

Анатолійович, Спрут 

Ольга Володимирівна, 

Теклюк Руслан 

Васильович 

Біологія 

№ Пропозиція  Автор 

1 Пропозиція змінити назву досципліни з 

"Культура мови лікаря: термінологічний 

аспект" на: "Сучасний науковий продукт та 

його мовне оформлення", "Сучасний науковий 

текст та його мовне оформлення", "Мова 

сучасного наукового тексту" (на розсуд 

розробників освітньо-наукових програм) 

враховуючи корекцію змістового оформлення 

курсу відповідно до нових вимог до 

оформлення наукових текстів та освітнього 

запиту. 

Кафедра 

українознавства 

(розробники курсу: 

Краєвська Анна, Білик 

Яніна). 

2 Пропозиція про включення додаткової 

дисципліни за вибором із поглибленим 

вивченням англійської академічної мови до 

навчальних програм підготовки здобувачів 

ступеня доктора філософії. 

Здобувачі Демянишина 

Валерія Валеріївна, 

Назарчук Наталія 

Миколаївна, Годован 

Наталія Леонідівна, 

Бондар Роман 

Анатолійович, Спрут 

Ольга Володимирівна, 

Теклюк Руслан 

Васильович 
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