Документи, що подаються для вступу до аспірантури:
- заява на ім’я ректора з визначенням шифру та 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;
- медична довідка 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 (для вступників, які складали
кандидатські іспити);
Паспорт та диплом про вищу освіту, що подаються вступником особисто.
При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном
ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання та встановлення
еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і
науки України від 05 травня 2015 року №504 «Деякі питання визнання в Україні
іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27
травня 2015 року за № 614/27059.
Вступні випробування для осіб, які вступають на основі ступеня магістра
(спеціаліста), проводяться з 03.09.2018 р. по 12.09.2018 р.
Список вступників, зарахованих до аспірантури, оголошується не пізніше 15 вересня
2018 р.
Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:
• вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з
відповідної спеціальності);
Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка
зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні
випробування.

Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою «зараховано»
«незараховано». Вступник, що отримав «незараховано» до складання вступних
випробувань не допускається.
• вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального
закладу (наукової установи) 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 (не нижче рівня
B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня),
звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення
результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного
випробування з іноземної мови з найвищим балом;
Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:
- додаткове вступне випробування,
- іноземна мова,
- спеціальність.
Для проведення вступних випробувань на основі здобутого ступеня магістра
(спеціаліста) створюються предметні комісії. Вступні іспити до аспірантури проводяться
предметними комісіями.
Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься (за 100-бальною
шкалою) за формулою:
КБ= 0,5×ІС+ 0,3×ІМ+ 0,15×ДБ+0,05×БД, де:
ІС- оцінка вступного іспиту із спеціальності;
ІМ- оцінка вступного іспиту із іноземної мови;
ДБ- додаткові бали за навчальні та наукові досягнення;
БД- середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 100-бальною шкалою)
Порядок нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення
Навчальні та наукові досягнення:
публікації у фахових виданнях

Кількість балів:
10 (кожна стаття)

публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of
Science
20 (кожна стаття)
диплом переможця та призера міжнародних та всеукраїнських студентських
олімпіад
перше місце - 20

друге місце - 15
третє місце -10
патент або авторське свідоцтво

15

додаткові бали за навчальні та наукові досягнення не повинні перевищувати 100
балів.
Рейтинговий список вступників за категоріями формується за рейтинговим балом
вступника від більшого до меншого.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані,
що і в рейтинговому списку.
Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету
протягом одного календарного року.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
Зарахування до аспірантури – з 01 жовтня 2018 року
роки.
осіб.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири
Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів юридичних чи фізичних

Електронна адреса
t.horokhovska@kmu.tdu.ua

відділу

аспірантури

та

докторантури

для

листування:

тел. (044) 288-03-27
Умови прийому до аспірантури Університету іноземців та осіб без громадянства
визначаються окремим додатком до Правил прийому до ПВНЗ «Київський медичний
університет».

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ!
Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет» проводить
прийом до аспірантури за кошти фізичних (юридичних) осіб.
Для врегулювання відносин між Університетом і аспірантом укладається договір.
Оплата за навчання – у вересні 2018 року.

