
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-наукову програму

підготовки докторів філософії із спеціальності 222 -  Медицина у 

Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького

Одним із важливих завдань для України на теперішній час є якісна 

підготовка фахівців галузі охорони здоров’я. В першу чергу це стосується 

галузі медицини. Така потреба викликана необхідністю надання доступної 

висококваліфікованої медичної допомоги населенню України. Для якісного 

виконання такого завдання Львівський національний медичний університет 

імені Данила Галицького, як один із найстаріших вітчизняних університетів, 

має потужний кадровий потенціал та матеріально-технічну базу, величезний 

досвід освітньої діяльності та успішної практичної роботи.

Обов’язкові та вибіркові дисципліни, передбачені освітньо-науковою 

програмою за спеціальністю 222 -  Медицина, сприяють розвитку 

універсальних навичок дослідника, формуванню у майбутніх докторів 

філософії загальнонаукових компетентностей, що дозволяє не лише успішно 

виконати і захистити свою наукову роботу, але й значно збагатити власний 

досвід практичної діяльності та підвищити свій професійний рівень. 

Навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти за ОНП із 

спеціальності 222 -  Медицина сприяє кар’єрному зростанню здобувачів, що 

полегшує їх працевлаштування на ринку праці в галузі 22 -  Охорона 

здоров’я.

Унікальність ОНП полягає у можливості поєднувати наукову роботу з 

педагогічною і практичною діяльністю за фахом, а також використовувати 

принципи академічної мобільності. Послідовність вивчення окремих 

дисциплін та логічність викладу навчального матеріалу дозволяють 

ефективно використовувати здобуті знання та навики для розробки 

методології виконання наукової роботи, проведення патентного пошуку, 

застосування методів медичної статистики для аналізу отриманих результатів.



Для практичної охорони здоров’я важливе значення мають не лише наукова 

цінність дисертаційного дослідження здобувана, але й практична новизна і 

рекомендації, необхідні для впровадження в галузі практичної медицини. Це 

дозволяє здобувачам наукового ступеня успішно вирішувати актуальні 

міждисциплінарні проблеми: наукові, соціальні, економічні, суспільні тощо. 

Науково-дослідницькі напрямки ОНП із спеціальності 222 -  Медицина 

забезпечують можливість залучення міждисциплінарного підходу до 

вивчення вищезазначених проблем.

Визначені ОНП завдання відображають сучасні потреби медичної галузі, 

а їх вирішення дозволяє розв’язувати пріоритетні медичні проблеми як 

регіонального рівня, так і України в цілому. Доктори філософії, підготовлені 

за ОНП із спеціальності 222 -  Медицина, які раніше отримали кваліфікацію 

лікаря-спеціаліста, можуть ефективно здійснювати наукову, педагогічну 

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 222 -  Медицина відповідає сучасним потребам щодо 

підготовки фахівців з даної спеціальності та вимогам, які висуваються до 

закладів вищої освіти у частині провадження ними відповідної освітньої 

діяльності.
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