
 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

     НАКАЗ 
 

       _02.06.2022__                                             Харків                                            №__77_____ 

 

 

Про затвердження нової редакції освітньо-наукових програм та навчальних 

планів для здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за 

спеціальностями: 221 Стоматологія, 222 Медицина, 224 Технології медичної 

діагностики та лікування та 228 Педіатрія на 2022-2023 навчальний рік 

 

 

 

Відповідно до Закону України  «Про вищу освіту», Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах 

вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.03.2016р. № 261 (зі змінами) та рішення Вченої ради 

ХНМУ від 26.05.2022 р. ( протокол № 4) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Затвердити  та ввести в дію з 01.09.2022 року нову редакцію освітньо-

наукової програми для підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 221 Стоматологія  галузі знань 

22 Охорона здоров’я,  що додається. 

2. Затвердити  та ввести в дію з 01.09.2022 року навчальний план 

підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої 

освіти за спеціальністю 221 Стоматологія галузі знань 22 Охорона здоров’я, що 

додається. 

3. Затвердити  та ввести в дію з 01.09.2022 року нову редакцію освітньо-

наукової програми  для підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина  галузі знань 22 

Охорона здоров’я,  що додається. 

4. Затвердити  та ввести в дію з 01.09.2022 року навчальний план 

підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої 

освіти за спеціальністю 222 Медицина  галузі знань 22 Охорона здоров’я,  що 

додається. 

5. Затвердити  та ввести в дію з 01.09.2022 року нову редакцію освітньо-

наукової програми для підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 224 Технології медичної 

діагностики та лікування  галузі знань 22 Охорона здоров’я,  що додається. 

 

 



 

6. Затвердити  та ввести в дію з 01.09.2022 року навчальний план 

підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої 

освіти за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування  

галузі знань 22 Охорона здоров’я, що додається. 

7. Затвердити  та ввести в дію з 01.09.2022 року нову редакцію освітньо-

наукової програми для підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 228 Педіатрія галузі знань 22 

Охорона здоров’я, що додається. 

8. Затвердити  та ввести в дію з 01.09.2022 року навчальний план 

підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої 

освіти за спеціальністю 228 Педіатрія галузі знань 22 Охорона здоров’я, що 

додається. 

         9. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової 

роботи М’ясоєдова В.В. 

 

 

Ректор  оригінал   підписано   Валерій КАПУСТНИК 



 

 

ПОДАННЯ: 

 

Проректор з наукової роботи                                             Валерій М’ЯСОЄДОВ 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Проректор з науково-педагогічної 

 роботи                                                                                      Ірина ЛЕЩИНА 

 

 

Начальник  юридичного відділу                                            Олена  ОМЕЛЬЧУК 

 

 

Начальник загального відділу                                                Оксана  КИРИЧЕНКО 
 

 

Секретар Вченої ради ХНМУ                                                Дмитро ПЕРЦЕВ 


