
РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії у Львівському 

національному медичному університеті імені Данила Галицького за 

спеціальністю 221 - Стоматологія

Освітньо-наукова програма підготовки (далі - ОНП) докторів філософії 

у Львівському національному університеті імені Данила Галицького (далі - 

Університет) за спеціальністю 221 -  Стоматологія розроблена у відповідності 

до вимог Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту». ОНГ1 

спрямована на підготовку фахівців на третьому освітньо-науковому рівні 

відповідно до Стандартів вищої освіти.

ОНП зі спеціальності 221 -  Стоматологія передбачено виконання 

освітньої складової підготовки й проведення власного наукового 

дослідження, враховуються інтереси здобувачів, роботодавців та інших 

стейкхолдерів, сучасні тенденції розвитку спеціальності та ринку праці, що 

пов’язані з галузевими та регіональними особливостями; а також 

інтегрований досвід відповідних вітчизняних та іноземних програм.

Зокрема, у документі зазначено, що ОНП передбачає набуття 

здобувачем (аспірантом) теоретичних знань, умінь, навичок та інших 

компетентностей у галузі професійної або дослідницько-інноваційної 

діяльності, достатніх для проведення власного наукового дослідження, 

результати якого матимуть наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення у сфері стоматології. Метою навчання є підготовка фахівця вищої 

кваліфікації, який може виконувати функції лікаря-стоматолога відповідно до 

програми навчання за спеціальністю «Стоматологія».

Зміст ОНП відповідає предметній області спеціальності «Стоматологія»; 

представляє шляхи формування індивідуальної освітньої траєкторії 

здобувачів з урахуванням їх фактичного навантаження, належної професійної 

підготовки, а також здобуття ними соціальних навичок. Здобувачі вищої 

освіти ступеня доктора філософії у своєму індивідуальному плані можуть 

обирати відповідну дисципліну для подальшого вивчення. Університет



організаційно та матеріально у межах програми забезпечує можливість для 

проведення й апробації результатів наукових досліджень, долучення 

аспірантів до міжнародної академічної спільноти. Виконання ОНП 

передбачає отримання 60 кредитів ЄКТС, з них -  45 кредитів, спрямованих 

на формування стандартних компетентностей, і 15 кредитів за вибором 

здобувачів.

Отже, ОНП підготовки докторів філософії у Львівському 

національному медичному університеті імені Данила Галицького за 

спеціальністю 221 -  Стоматологія (гарант ОНП -  Вовк Ю рій Володимирович, 

завідувач кафедри хірургічної та ортопедичної стоматології факультету 

післядипломної освіти д.мед.н., професор) детально охарактеризовано цілі та 

завдання програми, її складові та зміст, організаційні умови та вимоги до її 

реалізації і забезпечення якості. Як висновок, ОНП підготовки докторів 

філософії у Львівському національному медичному університеті імені Данила 

Галицького за спеціальністю 221 -  Стоматологія враховує сучасні виклики до 

підготовки фахівців даного рівня та відповідає всім вимогам, які висуваються 

до таких програм.
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