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Відгук-рецензія

на освітньо-наукову програму 222 «Медицина» третього рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» Запорізького державного

медичного університету

Освітньо-наукова програма (ОНП) третього рівня вищої освіти зі 

спеціальності «Медицина» Запорізького державного медичного університету 

розрахована на 4 роки та передбачає 39 кредитів ЄКТС. Згідно з навчальним 

планом програма містить освітню складову з навчальних дисциплін, що 

спрямовані на здобуття глибинних знань зі спеціальності, дисципліни для 

оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, а також 

дисципліни, які спрямовані на набуття універсальних навичок дослідника та 

здобуття мовних компетентностей. Наукова складова спрямована на здобуття 

знань, навичок та вмінь, необхідних для виконання оригінального наукового 

дослідження з отриманням нових наукових результатів, що мають важливе 

значення для практичної медицини. Цілісне поєднання обов’язкової та 

вибіркової компоненти освітньо-наукової програми, збалансоване поєднання 

теоретичної та практичної складової дає змогу випускнику цієї програми 

успішно конкурувати не тільки з фахівцями у закладах освіти, але й у клініко- 

діагностичних закладах охорони здоров’я.
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В освітньо-науковій програмі чітко розкриті мета та особливості 

підготовки доктора філософії, представлені програмні компетентності, 

способи викладання, оцінювання, передбачена академічна мобільність 

здобувана та побудова ним індивідуальної освітньої траєкторії. Запорізький 

державний медичний університет має всі умови для підготовки докторів 

філософії з медицини за цією освітньо-науковою програмою:

висококваліфіковані науково-педагогічні кадри, розвинуті педагогічні 

технології традиційного і он-лайн навчання, багаточисельні 

високотехнологічні наукові лабораторії для виконання здобувачами наукових 

досліджень, а також Університетську клініку та сучасні клінічні бази для 

опанування професійних вмінь лікаря. Університет випускає три фахових 

науково-практичних журнали з медицини, два з яких індексуються 

міжнародною наукометричною базою Web of Science, а також щорічно 

проводить 10-15 Всеукраїнських науково-практичних конференцій. 

Запроваджена в університеті програма підтримки здобувачів наукового 

ступеня та вченого звання надає суттєву матеріальну допомогу аспірантам для 

виконання наукових досліджень. Аналіз змін освітньо-науково-програми за 

2016, 2020, 2021 рока показав, що заклад вищої освіти повність врахував всі 

пропозиції роботодавців щодо оптимізації програми.

Таким чином, освітньо-наукова програма третього рівня вищої освіти 

спеціальності «Медицина» є цілісною структурованою програмою, що 

містить логічно пов’язані дисципліни, які необхідні для якісної підготовки 

здобувана ступеня доктора філософії. Вона повністю відповідає сучасним 

вимогам медичної науки і здатна забезпечити підготовку кваліфікованих 

фахівців для потреб науки, освіти та практичної охорони здоров’я.
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