
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-наукову програму

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

імені Данила Галицького

На теперішній час одним із важливих завдань для України є якісна 

підготовка фахівців галузі охорони здоров’я та сфери стоматології, зокрема. 

Така потреба викликана необхідністю надання висококваліфікованої 

стоматологічної допомоги населенню. Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького має в своєму арсеналі досвід, потужний 

кадровий потенціал та матеріально-технічну базу аби виконати таке 
завдання.

Навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти за 

освітньо-науковою програмою (ОНП) зі спеціальності 221 -  Стоматологія 

сприяє підвищенню професійного рівня здобувачів та їх кар’єрного 

зростання у галузі 22 -  Охорона здоров’я.

Унікальність ОНП передбачає послідовність і логічність викладу 

навчального матеріалу, який якісно поєднується з етапами наукового 

дослідження, коли вивчення методології наукового та патентного пошуку й 

медичної статистики співпадають з опрацюванням аспірантами результатів 

власних наукових досліджень. Для практичної охорони здоров’я важливе 

значення мають наукові дослідження здобувана, результати якого мають 

наукову й практичну новизну не тільки в площині стоматології, а котрі є 

актуальними в розв’язанні міждисциплінарних проблем: наково-технічних, 

соціально-економічних, суспільних тощо. Науково-дослідницькі напрямки 

ОНП зі спеціальності 221 - Стоматологія забезпечують можливість залучення 

міждисциплінарного підходу до вивчення вищезазначених проблем.

Завдання, визначені ОНП, дозволять розв’язати галузеві пріоритетні 

медичні проблеми Львівської області та України в сфері стоматології.

Доктори філософії, підготовлені за ОНП зі спеціальності 221 -  

Стоматологія, що раніше отримали кваліфікацію лікаря-спеціаліста, можуть



здійснювати професійну роботу і займати відповідну лікарську посаду згідно 
чинного законодавства.

Таким чином, ОНП підготовки докторів філософії у Львівському 
національному медичному університеті імені Данила Галицького за 
спеціальністю 221 - Стоматологія (гарант програми -  завідувач кафедри 
хірургічної та ортопедичної стоматології факультету післядипломної освіти 
д.мед.н., професор Вовк Ю.В.) -  є актуальною, відповідає суспільним 
потребам щодо підготовки фахівців з даної спеціальності та вимогам, які 
висуваються до закладів вищої освіти у частині провадження ними освітньої 
діяльності й сприяють впровадженню наукових досліджень здобувачів освіти 
в лікувальний процес, збагаченню досвіду їх практичної діяльності та росту 
професіоналізму.


