
Відгук

на освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії в державній установі 
«Інститут травматології та ортопедії національної академії медичних наук 
України» за спеціальністю 222 - медицина (травматологія та ортопедія) в галузі 
знань 22 Охорона здоров’я третього рівня акредитації.

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього освітньо-наукового 
рівня вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 222 «Медицина» 
розроблена відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту».

Поставлена мета, очікувані результати навчання, перелік дисциплін, їх 
послідовність викладання, кількість кредитів ЄКТС, достатньо широко визначені 
освітні компетентності, що визначають вимоги до третього рівня вищої освіти 
здобувачів ступеня доктор філософії в програмі чітко представлено.

Програма спрямовує аспіранта до вдосконалення та розвитку власного 
інтелектуального та загальнокультурного рівня, оволодіння новими знаннями 
при вирішення дослідницьких і практичних завдань, здатність до абстрактного 
мислення, аналізу, синтезу та оцінки сучасних наукових досягнень.

Навчання за представленою освітньо-науковою програмою дає можливість 
підготування висококваліфікованого, конкурентно спроможного, інтегрованого 
у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця з медицини 
(травматології та ортопедії) третього (освітньої-наукового) рівня вищої освіти, 
який набув необхідний рівень теоретичних знань, умінь, навичок та інших 
компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, постановки та 
розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько- 
інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової діяльності у науковій 
установі, проведення власного оригінального наукового дослідження та захисту 
дисертації.

За даною освітньо-науковою програмою навчався лікар ортопед-травматолог 
Дем’ян Юрій Юрійович, працівник КНП «Обласна дитяча лікарня», м. Мукачево. 
Під час навчання за освітньо-науковою програмою він здобув достатньо високий 
рівень знань, навичок та вмінь, необхідних і достатніх для здійснення 
професійної, наукової, науково-педагогічної діяльності, формування ідеї 
комплексного вирішення проблем у галузі професійної, дослідницької діяльності 



із залученням фундаментальних та прикладних досліджень, проведення власного 
наукового дослідження у формі дисертаційної роботи відповідно до пріоритетних 
напрямів розвитку вітчизняної та світової науки у галузі охорони здоров’я за 
спеціальністю.
Важливим і цінним для аспірантів під час виконання освітньо-науової програми 
є практична підготовка здобувачів вищої освіти, ..яка дозволяє здобути 
компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.
Зважаючи на все вище зазначене, вважаю що програма підготовки докторів 
філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» 
відповідає сучасним вимогам та може бути рекомендована для подальшого 
навчання.
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