
Рецензія
на освітньо-наукову програму третього (освітньо-науково) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 211 -  Ветеринарна медицина (галузь знань -  21 -  
Ветеринарна медицина), що представлена Інститутом ветеринарної

медицини НААН

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 211 -  Ветеринарна медицина (галузь знань -  21 -  
Ветеринарна медицина), що підготовлена проектною групою IBM НААН 
відповідає Закону України «Про вищу освіту».

Метою освітньо-наукової програми є забезпечити теоретичну та 
практичну підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі 21 
«Ветеринарна медицина», здатних вирішувати комплексні проблеми щодо 
діагностики, лікування та профілактики хвороб різної етіології, а також 
проведення власних наукових досліджень, результати яких мають наукову 
новизну, теоретичне та практичне значення.

Важливо, що освітньо-наукова програма орієнтує на розширення і 
поглиблення теоретико-методологічного і науково-методичного базису 
розвитку соціально-економічних та демографічних систем, оволодіння 
практичним інструментарієм наукових досліджень в сфері економіки та 
орієнтує на співробітництво із закладами системи МОН України, бізнес 
сектором, міжнародними організаціями, закордонними науковими 
установами та навчальними закладами.

Сучасне матеріально-технічне забезпечення структурних підрозділів 
IBM НААН, де реалізується освітньо-наукова програма, дозволяє на 
високому рівні організовувати і проводити заняття (теоретичні і 
лабораторні). Завдяки заключеним договорам про співробітництво і грантам 
здобувані наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 21 -  
Ветеринарна медицина, зі спеціальності 211 -  Ветеринарна медицина мають 
можливість виконувати роботу на базі провідних підприємств і господарств 
галузі. Здобувані також залучаються й до участі у виконанні бюджетних, 
госпдоговірних та ініціативних науково-дослідних робіт (тем).

Система оцінювання знань освітньо-наукової програми передбачає 
здійснення поточного контрою у вигляді тестів, робіт на практичних 
заняттях, виступах на семінарах і конференціях, підготовки наукових звітів 
та підсумкового у вигляді диференційованого заліку або усного іспиту. Крім 
того, аспіранти проходять щорічну атестацію шляхом звітування на засіданні 
профільного відділу та Вченої ради IBM НААН про хід виконання освітньо- 
наукової програми та індивідуального плану, включаючи опубліковані
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наукові статті та виступи на конференціях. Остаточним результатом 
навчання є оформлений належним чином рукопис дисертації і представлення 
його на спільному засіданні відділів IBM НААН або до розгляду в 
спеціалізованій Вченій раді для отримання наукового ступеня доктора 
філософії в галузі знань 21 -  Ветеринарна медицина, зі спеціальності 211 — 
Ветеринарна медицина.

Успішне виконання освітньо-наукової програми відкриває здобувачам 
широкі можливості для працевлаштування на керівні посади в наукових, 
освітніх та інших закладах, а також їх структурних підрозділів в галузі 
ветеринарна медицина.

В цілому вважаємо, що освітньо-наукова програма, яка розроблена 
провідними науковцями IBM НААН є збалансованою за наповненням, 
відповідає сучасним вимогам і гарантує, за умови її повного виконання, 
підготовку висококваліфікованого дослідника в галузі знань 21 -
Ветеринарна медицина, зі спеціальності 211 -  Ветеринарна медицина, 
здатного у своїй науковій діяльності удосконалювати власний досвід і 
передавати його іншим здобувачам наукового ступеня доктора філософії, 
тому ми рекомендуємо її до затвердження.

Професор кафедри фармакології та паразитології 
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доктор ветеринарних наук, професор,
член-кореспондент НААН
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