
РЕЦЕНЗІЯ
На освітньо-наукову програму третього освітньо-наукового рівня вищої 

освіти «Доктор філософії» за спеціальністю «Стоматологія» 
Харківського національного медичного університету 

(гарант освітньої програми -  зав. кафедри стоматології дитячого віку та 
імплантології, д.мед.н., професор Назарян Р.С.)

В умовах сучасного розвитку медицина все більше потребує лікарі в- 
практиків, які не тільки зможуть використовувати наявні методи та засоби для 
лікування пацієнтів, а й матимуть здатність розв’язувати комплексні проблеми 
в галузі професійної діяльності та здійснювати дослідницько-інноваційну 
діяльність в галузі охороні здоров’я на основі глибокого переосмислення 
наявних та створення нових цілісних теоретичних або практичних знань та 
професійної практики.

Складена за сучасними вимогами освітньо-наукова програма 
«Стоматологія» для підготовки докторів філософії, має всі необхідні складові 
для досягнення основної цілі навчання: здобуття знань, навичок та вмінь, 
достатніх для виконання оригінального наукового дослідження, отримання 
нових фактів та їх впровадження у практичну стоматологію та інші сфери 
життя. В програмі приділено увагу етиці та методології наукового 
дослідження; сучасним методам наукового дослідження у стоматології та 
суміжних спеціальностях; поглибленому вивченню спеціальності за 
напрямком наукового дослідження; розвитку мовних компетенцій та 
комунікаційних навичок, засвоєнню технології презентації результатів 
наукового дослідження та інших компетенцій.

Навчання майбутніх докторів філософії за цією програмою дозволить їм 
не тільки успішно завершити наукову складову з захистом дисертаційної 
робити, а й бути конкурентоспроможними у виборі місця роботи для своєї 
практичної діяльності.

Генеральний директор 
комунального некомерційного 
підприємства Харківської обласної р 
«Обласна дитяча клінічна лікарня 
заслужений лікар України, 
д.мед.н., професор



РЕЦЕНЗІЯ
На освітньо-наукову програму третього освітньо-наукового рівня вищої 

освіти «Доктор філософії» за спеціальністю «Стоматологія» 

Харківського національного медичного університету 

(гарант освітньої програми -  зав. кафедри стоматології дитячого віку та 

імплантології, д.мед.н., професор Назарян Р.С.)

В останні роки в державі визначається тенденція до прискореного 

входження в Європейський науково-освітній простір. Але освітньо-наукові 

програми вищої освіти та освіти третього освітньо-наукового рівня країн 

Європи відрізняються від тих, що раніше існували в Україні. З метою 

забезпечення підготовки висококваліфікованих кадрів в галузі стоматології, 

які здатні розв’язувати комплексні задачі, проводити самостійні наукові 

дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність не тільки в 

Україні, а і за її межами, необхідно максимально приблизити освітньо-наукову 

програму підготовки докторів філософії до європейських програм.

Запропонована «Освітньо-наукова програма» містить чітко 

структуровані, методично виважені матеріали для підготовки сучасного 

висококваліфікованого спеціаліста з будь-якого вузького стоматологічного 

фаху. Програма включає 5 розділів, в яких викладено мотивацію для 

складання подібної програми, цілі та профілі її в галузі охорони здоров’я зі 

спеціальності «Стоматологія», матриці загальних та фахових 

компетентностей, програмні результати навчання, ресурсне забезпечення з 

реалізації програми, освітня та наукові складові, академічна та міжнародна 

кредитна мобільність. Сформульовані види атестації здобувана, проблемна 

тематика наукових досліджень в усіх галузях стоматології та визначена 

система внутрішнього забезпечення якості підготовки майбутнього доктора 

філософії.

Освітня складова «Програми» розрахована на 1,5 роки та становить 42 

кредити ЄКТС. 34 кредити відводяться супутнім допоміжним дисциплінам з



правом вибору здобувана поміж клінічною чи лабораторною практикою. 

Решта 8 кредитів покладається на вибір здобувана відповідно до його вузької 

спеціалізації стоматологічного напрямку: терапевтична стоматологія,

ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, стоматологія дитячого 

віку. Доцільно було б ввести ще фах «Стоматологія - загальна». З цього фаху 

можливо проводити сучасні наукові дослідження з проблем організації 

стоматологічної допомоги, медичної статистики, розповсюдження 

стоматологічних захворювань, епідеміології стоматологічних захворювань та 

ін. Для більш глибокого вивчення окремих напрямків стоматології, та для 

поширення варіабельності освітньої складової можливо сформувати розділи з 

меншою кількістю кредитів, що надасть можливість здобувану проходити 

навчання за спеціальністю на різних кафедрах стоматологічного профілю.

В цілому «Освітньо-наукова програма підготовки фахівців 3-го 

освітньо-наукового рівня» за своєю структурою та методичною організацією 

відповідає завданням по підготовці висококваліфікованих спеціалістів з 

науковим ступенем доктора філософії.

Завідувачка кафедри 

стоматології ХНМУ 

д.мед.н., професор


