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* Запропонована для розгляду освітньо-наукова програма підготовки
эоюорів філософії ^а спеціальністю «Педіатрія» в ДУ «Інститут педіатрі»,
акушерства і гінекології' ім йкад. О.М. Лук'янової НАМИ України» відгіойі т
вимогам законодавства і дозволяє готувати висококваліфікованих спеціалістів
чи володіють здалѴи|ми та фаховими компетентностями, необхіднимй для
вирішення комплексних проблем в медицині.

В програмі визначені цілі, завдання» а також компетентності, т о
формуються в .результаті освоєння дисциплін. Загальні компетентності.
передбачені для оволодіння здобувачами, сприяють проектуванню і здійсненню
комплексних досліджень, на основі системного наукового світогляду з
використанням основних універсальних методологічних принципів та знань в
області педіатрії, Наукова складова програми підготовки докторів філософії

ф  *

сприяє розвитку* у здобувачів універсальних навичок дослідника і 
впровадженню результатів наукових досліджень в лікувальний процес.

Велике значення має той факт, що відповідно змісту освітньо-наукової 
програми здобувачі вищої освіти можуть поєднувати наукову роботу з 
практичною та науково-педагогічною діяльністю.

Наукова складова здійснюється виключно за індивідуальним планом під 
керівництвом наукового керівника із зазначенням терміну виконання та обсягу 
наукових досліджень і строком захисту дисертаційної роботи.

Важливо, що кадрове забезпечення спеціальності у повній мірі відповідає 
ліцензійним вимогам* а наукове керівництво здійснюють досвідчені вчені.

В ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім акад. О.М. 
Лук якової НАМИ України» наукова діяльність аспірантів традиційно 

" відповідає напряму досліджень наукових керівників.
Слід зазначити, що обсяг програми та окремих освітніх компонентів (у 

кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи'» 
відповідає вимоіам законодавства**'щодо навчального навантаження ин 
відповідного рівня вищої освіти та тимчасового стандарту вищої освіти 'ІЛ 
«Іистиі-ут педіатрії, акушерства і гінекології їм акад О М Лук'янової И ЛМН 

> України»
імісі освітньої проірами маг чітку структуру, освітні компоненти, 

включені до освітньої прої рами, становляп» лої ічну в мопов'я іаи> СНСЮМ> І і
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в сукупності дають* можливість досягти заявлений цілей, програмних 
результатів навчання. Програма відповідає також іншим умовам, що 
«висуваються для акредитації освітніх програм згідно наказу М 0Н  України -

Від 11,07.2019.
Враховуючи вищезазначене, вважаю, що рецензована освітньо-наукова 

програма підготовки докторів філософії в ДУ «Інститут педіатрії, акушерства- 1 

гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМИ України» відповідає вимогам, які 
пред'являються др закладу 'вищої освіти і рекомендована для підготовки 
докторів філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 
«Педіатрія». \  . *
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Полтавського'державного медичного університету, 

доктор медичних наук, професор
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