ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.08.2016
року №1001 підготовка докторів філософії здійснюється за спеціальностями:
-222-медицина (внутрішні хвороби, кардіологія, фтизіатрія, нервові
хвороби, психіатрія, епідеміологія, хірургічні хвороби, акушерство та
гінекологія, нормальна фізіологія, офтальмологія)
-221-стоматологія
-226-фармація
Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів юридичних та
фізичних осіб – на умовах контракту.
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів 25 серпня до 1 вересня кожного року
Строки проведення вступних іспитів 12 вересня – 23 вересня кожного року
Початок навчання в аспірантурі

з 1 жовтня

На навчання до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії до
вищих навчальних закладів приймаються особи, які здобули ступінь магістра
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідною спеціальністю
медичного спрямування.
Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб, вступають до вищих навчальних закладів за акредитованими
освітніми програмами (спеціальностями) упродовж року для навчання в
аспірантурі, докторантурі за результатами оцінювання/розгляду поданих згідно
з Порядком організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без
громадянства, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від
01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
25 листопада 2013 року за № 2004/24536, документів та співбесіди з визначених
предметів та мови навчання.
1. З 25 серпня до 1 вересня вступники до аспірантури подають на ім'я
ректора Університету такі документи:
- Заяву на ім’я ректора з визначенням шифру і найменуванням
спеціальності;
- особовий листок з обліку кадрів (завірений за місцем роботи);
- список та ксерокопії опублікованих наукових праць і винаходів.

Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів,
подають наукові доповіді (реферати), презентації дослідницьких
пропозицій чи досягнень з обраної ними наукової спеціальності;
- медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086/о;
- диплом магістра (спеціаліста) із зазначенням відповідної спеціальності
медичного, фармацевтичного спрямування (особи, які здобули відповідну
освіту за кордоном, копію нострифікованого диплома);
- посвідчення про складання вступних випробувань;
- паспорт та диплом про вищу освіту, що подаються вступником особисто.
2. Для проведення прийому до аспірантури створюється комісія з прийому до
аспірантури (далі Комісія) під головуванням керівника (проректора з
науково-педагогічної роботи) Університету.
Члени Комісії призначаються ректором Університету з числа керівників
кафедр та прогнозованих наукових керівників аспірантів.
3. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури
виноситься Комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату,
презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень, наукових праць з
урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника,
про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін.
Комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних
іспитів до аспірантури у зв'язку з неподанням у встановлений термін всіх або
окремих документів, названих у пункті 1, або поданням їх після закінчення
встановленого терміну.
4. Вступники до аспірантури складають вступні іспити із спеціальності (в
обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) та іспиту
з іноземної мови (англійської, німецької, іспанської, італійської,
французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень
знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або
International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge
English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з
найвищим балом. Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням
вченої ради Університету у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи
над дисертацією.
Вступникам, які вступають до аспірантури та докторантури з іншої галузі
знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста),
можуть бути призначені додаткові вступні випробування
Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні протягом 12
місяців.
Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька

вступних іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури
і їм зараховуються відповідні бали вступних випробувань.
5. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними
комісіями, як правило, у кількості 3-5 осіб, які призначаються ректором
Університету і до складу яких включаються доктори та кандидати наук, а до
складу предметної комісії із наукової спеціальності і передбачувані наукові
керівники. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть
включатися також доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають
наукового ступеня і вченого звання.
Строки проведення вступних іспитів: з 12.09 – 23.09 кожного року
Особам, допущеним за рішенням Комісії до вступних іспитів в аспірантуру,
надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним
законодавством України.
6. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до
аспірантури, формуватиметься за формулою: КО = ВІС +ВІМ +ДБ, де:
ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною шкалою);
ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови або бали міжнародного
сертифікату з іноземної мови, що засвідчує рівні С1 – С2 (замість вступного
іспиту з іноземної мови) (за двобальною шкалою): «склав» / «не склав»;
ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (нараховуватиме
Комісією).
7. На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія
приймає рішення щодо кожного вступника.
У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до
аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу до аспірантури вченою
радою Університету (факультету), які успішно закінчили магістратуру і склали
всі вступні іспити.
Не допускається вступ до аспірантури поза конкурсом.
8. Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора університету до 1
жовтня 2016 року.
Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до
аспірантури вступнику повідомляється в п'ятиденний термін з дня прийняття
приймальною комісією відповідного рішення.
Документи, які необхідні для зарахування до аспірантури після
прийняття позитивного рішення, подаються українською мовою:
- Заява на ім’я ректора з визначенням шифру і найменуванням
спеціальності.
- Службова записка на ім’я ректора, яку пише майбутній науковий
керівник за результатами співбесіди.
- Особовий листок з обліку кадрів (завірений за місцем роботи).

- 2 фото 3,5х4,5 (як на паспорт) та фото 3х4.
- Автобіографія (докладно).
- Копія диплому магістра (спеціаліста) із зазначенням відповідної
спеціальності медичного, фармацевтичного спрямування. Особи, які
здобули відповідну освіту за кордоном, надають копію нострифікованого
диплому. Копії завіряються нотаріально.
- Копії додатків до дипломів (з оцінками), завірені нотаріально.
- Витяг з протоколу засідання вченої ради про рекомендацію (розгорнуту)
до аспірантури - надається в рік закінчення вищого навчального закладу.
- Витяг з протоколу засідання відповідної кафедри про затвердження теми
дисертації.
- Список наукових праць і винаходів (якщо є).
- Посвідчення про складені вступні випробування (за наявності) і довідки
про складені заліки (за наявності).
- Реферат за темою дисертації або публікації.
- Відгук наукового керівника на реферат/статтю/.
- Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о.
- 2 копії ідентифікаційного коду.
- 2 копії першої сторінки паспорту.
- Копія трудової книжки (завірена у відділі кадрів за попереднім місцем
роботи).
- 10 конвертів, канцелярські приналежності (папка швидкозшивач та 20
файлів)
- паспорт, диплом, додаток до диплому (з оцінками) – подаються особисто.
9. Початок навчання в аспірантурі – з 1 жовтня.

