
РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії 
зі спеціальності 222 «Медицина» третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад.

О.М. Лук’янової НАМН України»

Підготовка фахівців-докторів філософії, що здатні розв'язувати 

комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницької діяльності є 

досить важливою для сучасного наукового медичного простору.

Представлена освітньо-наукова програма розроблена з врахуванням 

сучасних вимог, в якій враховані всі актуальні напрямки розвитку медичної 

освіти України, а також передбачено можливість створення освітнього 

середовища, що орієнтоване на задоволення потреб та інтересів здобувачів 

вищої освіти, зокрема надання можливостей для формування індивідуальної 

освітньої траєкторії.

У поданій освітньо-науковій програмі 222 «Медицина» у повному обсязі 

представлено структуру та алгоритм здобуття необхідних компетентностей 

здобувачами наукового ступеня доктора філософії. Освітні компоненти, які 

включені до освітньої програми, становлять логічну та взаємопов’язану 

систему, що в сукупності дають змогу досягти цілей та програмних 

результатів навчання.

Привертає на увагу практична зазначити практичну спрямованість 

програми, націленість на здобуття теоретичних знань, навичок та інших 

компетентностей, що є необхідними для розв'язання комплексних завдань та 

проблем у медичній галузі.

На базі ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. 

Лук’янової НАМН України» здобувачі вищої освіти за спеціальністю 

"Медицина" мають можливість поєднувати навчання з науково-педагогічною 

роботою та практичною діяльністю та, що дає змогу отримати унікальний 

досвід практичної діяльності за фахом. Слід зауважити, що кадрове 

забезпечення є достанім, наукове керівництво здійснюють досвідчені вчені,



наукова діяльність здобувачів освіти традиційно відповідає напряму 

досліджень наукових керівників. Для забезпечення проведення наукових 

досліджень здобувачі можуть використовувати науково-дослідну базу клінік 

Інституту, наукову бібліотеку, лабораторії. Наявність в Інституті ради 

молодих вчених Інституту надає можливість вдосконалення комунікативних, 

організаторських, лідерських якостей, а також обміну досвідом та академічноі 

мобільності.

Обсяг програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах 

Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи) відповідає 

вимогам законодавства щодо навчального навантаження для відповідного 

рівня вищої освіти.

Таким чином, освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії 

за спеціальністю 222 «Медицина» третього рівня вищої освіти галузі знань 22 

«Охорона здоров'я» ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. 

О.М. Лук’янової НАМН України» в повній мірі відповідає діючий 

нормативній базі та методичним рекомендаціям МОН України, заслуговує на

високу оцінку та рекомендоване впровадження.

V

Зав. кафедри акушерства та 

гінекології №1 Національного 

медичного університету І М . О . О .  К п г п іѵ г п п г л т я  

д-р мед. наук, профессор

%


