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на освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії 

галузі знань - 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 - Медицина
в аспірантурі «Судова медицина»

Навчальна програма нормативної навчальної дисципліни підготовки 
докторів філософії (PhD) в аспірантурі НМАПО імені П. JT. Шупика за 
спеціальністю 222 Медицина розроблені науково-педагогічними 
працівниками кафедри судової медицини Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П. JI. Шупика на підставі відповідних освітньо- 
наукових програм за третім освітньо-науковим рівнем, а також на підставі 
положень Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та 
науково-технічну діяльність», нормативно-правових актів МОЗ України та 
МОН України, Статуту Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П. JI. Шупика, затвердженого наказом МОЗ України від 
14.08.2015 р. № 509, Положення про організацію освітнього процесу в 
НМАПО імені П. JI. Шупика, затвердженого вченою радою НМАПО імені 
П. Л. Шупика (протокол № 2 від 18.02.2015 року).

Програма побудована за системою блоків, вона складена логічно. У ній 
визначені галузь використання, зміст та місце окремих дисциплін в структурі 
основної освітньої програми і компетенції, що формуються в результаті 
оволодіння дисциплін. Дисципліни навчального плану, які наведені в 
освітньо-науковій програмі відображають актуальні для галузі медицини 
теми.

Забезпечення науково-педагогічними працівниками освітньо-наукової 
програми відповідає профілю дисципліни, що викладається. Практична 
частина програми передбачає реалізацію аспірантами використання 
архівного матеріалу і лабораторного обладнання, що визначено угодою між 
НМАПО імені П.Л. Шупика і закладом охорони здоров’я.

Для полегшення орієнтації у програмі та впорядкування інформації, що 
міститься в ній, відповідні складові елементи (курси і розділи) закодовано. 
Зміст навчальної програми при підготовці в аспірантурі охоплює весь обсяг 
теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних лікарю- 
спеціалісту судово-медичному експерту для виконання оригінального 
наукового дослідження, отримання нових фактів та їх впровадження у судову 
медицину.

Навчальна програма доповнена переліком компетентностей, якими 
мають оволодіти аспіранти за результатами вивчення даної навчальної



дисципліни, списком рекомендованих нормативно-правових та інших 
джерел.

Для виявлення рівня компетентностей аспірантів, після кожного розділу 
програми проводиться проміжний контроль знань за рахунок годин, 
передбачених на семінарських заняттях.

Для контролю самостійної роботи аспірантів та з урахуванням вимог 
щодо наукової складової підготовки здобувачів освітньо-наукового ступеня 
доктора філософії навчальною програмою і планом передбачається 
виконання аспірантами самостійних проектів (рефератів, оглядів джерел, 
мультимедійних та інших презентацій тощо) з подальшим контролем їх 
виконання.

Отже, освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в галузі 
знань - 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 -  Медицина володіє
достатнім рівнем забезпечення навчально-методичною документацією, 
теоретичним і практичним матеріалами.

Таким чином, з урахуванням наведеного вище, вважаю, щор 
рецензовану освітньо-наукову програму можна рекомендувати до 
використання для підготовки докторів філософії за спеціальністю 222 -  
Медицина.
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