
Відгук 
на освітньо-наукову програму 
підготовки докторів філософії 

в Державній установі «Інститут нейрохірургії ім. акад.
А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України» 

галузь знань: 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальність: 222 «Медицина» 

освітньо-науковий рівень: третій рівень вищої освіти

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».

Освітньо-наукова програма за спеціальністю «222 Медицина» 

Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова 

НАМИ України» спрямована на професійно-наукову підготовку докторів 

філософії, надання необхідного рівня теоретичних, знань, умінь, навичок, 

достатніх для формулювання нових ідей, розв’язання комплексних проблем 

у галузі охорони здоров’я та напрацювання необхідних якостей науковця 

для самостійної наукової діяльності. Вона включає формування в аспірантів 

компететностей щодо пошуку, аналізу та синтезу інформації у сфері 

медицини, вміння користуватися новітніми інформаційними технологіями, 

базами даних для планування, обробки та висвітлення отриманих 

результатів дослідження.

Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми становить 

31 кредит ЄКТС. Обсяг нормативних дисциплін складає: обов’язкових 

навчальних дисциплін - 11 кредитів, дисциплін вибору відділу наукової 

установи - 8 кредитів, дисциплін вибору аспіранта - 12 кредитів, що 

дозволяє повною мірою забезпечити наукову та професійну підготовку 

докторів філософії. Варіативна складова професійної підготовки включає 

дисципліни, які забезпечують поглиблення професійних знань, вміння 



с

користуватися грантовою системою підтримки наукових досліджень, 

забезпечувати трансфер створених технологій.

Важливе місце в програмі відведене практичній підготовці аспірантів, 

яка передбачає проведення науково-дослідної роботи, висвітлення 

результатів наукового пошуку в міжнародному науковому просторі, 

здійснення професійної практики в підрозділах наукової установи, в яких 

відбувається підготовка аспіранта.

Наукова складова підготовки докторів філософії становить значну 

частину освітньо-наукової програми. Аспіранти залучаються до виконання 

науково-дослідних робіт установи, мають можливість удосконалювати 

свою професійну майстерність, розширювати свої знання та доповідати про 

результати своєї роботи, що забезпечується «Положенням про порядок 

реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ДУ 

«ІНХ НАМИ» на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої 

освіти».

Програма підготовки докторів філософії в галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» відповідає вимогам та може 

бути рекомендована для подальшого затвердження та впровадження.
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