
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-наукову програму

підготовки докторів філософії зі спеціальності 222 -  Медицина 

у Львівському національному медичному університеті 
імені Данила Галицького

Освітньо-наукова програма (ОНП) підготовки докторів філософії зі 

спеціальності 222 - Медицина у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у 

Львівському національному університеті імені Данила Галицького 

розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня дрктора 

філософії та доктора наук у вищих начальних закладах» (23 березня 2016 

року, №261), Наказу МОН України від 01.10.2019 року № 1254 «Про 

внесення змін до Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів 

вищої освіти» і спрямована на підготовку фахівців третього освітньо- 

наукового рівня.

Метою ОНП за спеціальністю 222 -  Медицина є підготовка

конкурентоспроможного на ринку праці фахівця вищої кваліфікації нового 

покоління, здатного формулювати та ефективно вирішувати комплексні 

наукові та практичні проблеми в галузі медицини, організовувати і 

виконувати власну науково-дослідницьку роботу, результатом якої є 

генерування нових систематизованих знань, ідей, концепцій, що мають 

теоретичне і практичне значення, можуть успішно впроваджуватись у 

вітчизняний і міжнародний дослідницький та освітній простір, практичну 

медицину та інші сфери життя; спроможного до саморозвитку і 

самовдосконалення за напрямками наукової, викладацької, професійної 

медичної, світоглядної та культурної діяльності.

Навчання терміном 4 роки на третьому освітньо-науковому рівні вищої 

освіти за ОНП зі спеціальності 222 -  Медицина передбачає 60 кредитів 

ЄКТС, спрямованих на формування стандартних компетентностей, в тому 

числі передбачає кредити за вибором здобувачів. Викладається ОНП у



форматі проблемно-орієнтованого навчання, а система оцінювання знань 

включає поточний, проміжний та підсумковий контроль, що дозволить якісно 

підготувати здобувану дисертаційну роботу та успішно її захистити.

Для практичної охорони здоров’я важливими є наукові дослідження 

здобувана, результати якого мають наукову новизну і практичне значення, і 

можуть впроваджуватися в заклади практичної охорони здоров’я. Також 

важливим є те, що ОНП передбачає поєднання наукового дослідження з 

професійною лікарською діяльністю, що дозволить здобувану підвищувати 

свою професійну майстерність.

Таким чином, ОНП підготовки докторів філософії у Львівському 

національному медичному університеті імені Данила Галицького за 

спеціальністю 222 - Медицина забезпечує повноцінну підготовку здобувачів 

до дослідницької і викладацької діяльності, має без сумніву професійне 

спрямування, структура і зміст відповідають усім вимогам, які висуваються 

до ОНП.

_____

Рецензент,

Директор
ТзОВ «Західноукраїнська гістологічна лабораторіях


