РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії
галузі знань 22 «О хорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія»

Якісне медичне обслуговування є запорукою належного забезпечення
потреб

населення

і можливе

тільки

при

наявності

якісної

підготовки

висококваліфікованих фахівців-медиків. Особлива потреба виникає у лікарях,
здатних

розв’язувати

комплексні

проблеми

в

галузі

професійної

та

дослідницько-інноваційної діяльності.
Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії галузі знань 22
«Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія», яка реалізується в ДУ
«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Л ук’янової
НАМН України», являє собою систему документів, розроблену і затверджену
закладом вищої освіти.
Освітньо-наукова програма регламентує цілі, очікувані результати, зміст,
умови та технології реалізації освітнього процесу, оцінку якості підготовки
аспірантів за даною спеціальністю.
V

Слід зазначити практичну спрямованість програми, її фокус на здобуття
особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх
для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем в медицині.
Освітньо-наукова програма передбачає комплексне навчання, яке включає
освітню та наукову складові.
Перелік

та

освітньо-наукової

обсяг

як

програми

обов'язкових,
підготовки

так

докторів

і

вибіркових
філософії

дисциплін

відповідають

структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю
228 «Педіатрія» та мотивують здатність удосконалювати і розвивати свій
інтелектуальний та загальнокультурний рівень, приймати рішення, керуючись
засадами соціальної відповідальності, правових та етичних норм, генерувати
нові ідеї, самостійно здобувати за допомогою інформаційних технологій і

використовувати в практичній діяльності нові знання і вміння.
Важливо, що здобувані вищої освіти спеціальності "Педіатрія" мають
можливість поєднання навчання з практичною діяльністю у ДУ «Інститут
педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Л ук’янової НАМИ
України» та науково-педагогічною роботою у вищому закладі освіти, що дає
можливість отримати додатковий досвід практичної діяльності за фахом. Крім
того,

індивідуальне

наукове

професорсько-викладацького
лікувально-діагностичну

керівництво
складу,

роботу,

які

на
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здійснюється
постійній

представниками
основі

консультативну

проводять

допомогу

в

стаціонарах, організовують лікарняні конференції та професорсько-доцентські
обходи у відділеннях, рецензують історії хвороб та беруть участь в експертних
комісіях. Навчальний план підготовки освітньо-професійної програми повністю
відповідає завданням освітньо-наукової програми.
Таким

чином,

навчання

здобувачів

вищої

освіти

за

вказаною

освітньо-науковою програмою дозволяє в повній мірі проводити підготовку
докторів філософії.
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