
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти з підготовки докторів філософії зі спеціальності 221 - Стоматологія у 
Львівському національному медичному університеті 

імені Данила Галицького

Освітньо-наукова програма підготовки (далі - ОНП) докторів філософії 
у Львівському національному університеті імені Данила Галицького (далі - 
Університет) у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 — 
Стоматологія розроблена у відповідності до вимог Законів України «Про 
освіту» та «Про вищу освіту» та спрямована на підготовку фахівців на 
третьому освітньо-науковому рівні.

Структурним підрозділом Університету, що забезпечує реалізацію 
ОНП, є науковий відділ, а гарантом ОНП -  Вовк Юрій Володимирович, 
завідувач кафедри хірургічної та ортопедичної стоматології факультету 
післядипломної освіти д.мед.н., професор.

Мета ОНП за спеціальністю 221 -  Стоматологія: здобуття особою 
теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для 
продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у стоматології 
та дослідницько-інноваційній діяльності, оволодіння методологією наукової 
та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового 
дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та 
практичне значення.

Унікальність ОНП за спеціальністю 221 -  Стоматологія полягає у 
широкому виборі форми навчання, котра задовольняє потреби здобувачів, та 
передбачає поєднання наукового дослідження з професійною лікарською 
діяльністю, а саме: поєднувати наукову роботу з практикою у лікувальних 
закладах, чи з науково-педагогічною діяльністю у закладах вищої освіти. 
Програма реалізується в малих групах, в умовах поєднання практичної і 
теоретичної підготовки.

Загальний обсяг ОНП складається з 7 розділів, програмні цілі якого 
розроблені й впроваджуються у відповідності з доктриною функціонування 
Університету. В даній ОНП зі спеціальності 221 -  Стоматологія передбачено 
виконання освітньої складової підготовки й проведення власного наукового 
дослідження.

Виконання ОНП передбачає отримання 60 кредитів ЄКТС, з них -  45 
кредитів, спрямованих на формування стандартних компетентностей, і 15 
кредитів за вибором здобувачів. Викладається дана програма у форматі 
проблемно-орієнтованого навчання. Система оцінювання знань включає 
поточний, проміжний та підсумковий контроль.

Набуття здобувачами інтегральної, загальних та фахових 
компетентностей реалізується через програму. Так, здобувані повинні 
набути, відповідно до інтегральної компетентності, здатність розв’язувати 
комплексні проблеми в галузі охорони здоров’я, проводити незалежне



оригінальне наукове дослідження, котре передбачає глибоке переосмислення 
наявних та створення нових цілісних знань в сфері стоматології, а також 
здійснювати педагогічну й професійну діяльність.

Програмні результати навчання передбачають: оволодіння здобувачами 
концептуальними та методологічними знаннями, підходами застосування їх у 
професійній стоматологічній діяльності для вирішення дослідницьких і 
практичних завдань; уміння проектувати, виконувати наукові дослідження та 
презентувати результати проведеної наукової роботи; вміння організовувати 
навчання учасників освітнього процесу, оцінювати його ефективність та 
рекомендувати шляхи до удосконалення.

Викладачі, які забезпечують викладання дисциплін за ОНП зі 
спеціальності -  221 Стоматологія, мають високий професійний рівень,та 
постійно його підвищують. Водночас, Університет забезпечує підтримку 
професійного розвитку і викладацької майстерності, а також залучає 
роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу. Матеріально- 
технічні, інформаційні та навчально-методичні можливості Університету 
дозволяють забезпечити досягнення визначених ОНП програмних 
результатів навчання.

Таким чином, освітньо-наукова програма підготовки докторів 
філософії у Львівському національному медичному університеті імені 
Данила Галицького за спеціальністю 221 - Стоматологія має чітке професійне 
спрямування, забезпечує цілісний підхід в підготовці аспірантів до 
дослідницької, викладацької та професійної діяльності з врахуванням 
сучасних викликів до підготовки фахівців даного рівня. Зміст та структура 
даної ОНП та відповідає всім вимогам, які висуваються до таких програм.
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