
Додаток 1 до Правил прийому 

до ОНМедУ у 2023 році 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ 

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

У 2023 РОЦІ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

        1.1. Правила прийому до аспірантури Одеського національного медичного 

університету Міністерства охорони здоров'я України (далі – Правила прийому) 

розробляються відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 

установах) (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р., №261), 

Порядку прийому у 2023 році, законодавства України, затверджуються 

ректором Одеського національного медичного університету Міністерства 

охорони здоров'я України (далі – Університет) до 31 травня, розміщуються на 

офіційному веб-сайті ОНМедУ (https://onmedu.edu.ua, 

https://onmedu.edu.ua/abituriientam/prijmalna-komisija/pravila-prijomu-do-onmedu/ 

https://onmedu.edu.ua/osvita/pisljadiplomna-osvita/aspirantura/). 

         Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури діють 

протягом календарного року. 

         1.2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою. 

         1.3. У Правилах прийому терміни вживаються у таких значеннях: 

         - відбіркова комісія до аспірантури – структурний підрозділ приймальної 

комісії ОНМедУ, який виконує її функції прийому для здобуття ступеня доктора 

філософії; 

          - вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок, 

здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться 

у формі   співбесіди; 

         - реферат є авторською роботою, в якій висвітлюються проблеми обраної 

дослідницької теми, виявляються знання відповідної наукової літератури; 

        - вступні випробування в аспірантуру – оцінювання знань особи в обсязі 

навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній 

науковій спеціальності в обсязі навчальних програм для вищих навчальних 

закладів IV рівня акредитації, затверджених Міністерством освіти і науки 

України та/або Міністерством охорони здоров'я України та здатності до 

опанування навчальної програми третього освітнього (першого наукового) 

ступеня вищої освіти; 

        - вступник в аспірантуру – особа, яка подала заяву про допуск до участі в 

конкурсі на здобуття першого наукового ступеня, що здобувається на третьому 

https://onmedu.edu.ua/
https://onmedu.edu.ua/abituriientam/prijmalna-komisija/pravila-prijomu-do-onmedu/
https://onmedu.edu.ua/osvita/pisljadiplomna-osvita/aspirantura/


2 
 

рівні вищої освіти на основі ступеня магістра та здобула освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста відповідного спрямування. 

        - конкурсний бал – сума балів вступника до аспірантури, до якої входять 

результати вступних випробувань, та інших показників, що обраховується  

відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому до ОНМедУ для осіб, що 

вступають для здобуття наукового ступеня доктора філософії; 

       - конкурсний предмет – навчальний предмет – обрана спеціальність, 

іноземна мова (англійська, німецька, французька), рівень навчальних та 

наукових досягнень з яких враховується при проведенні конкурсного відбору на 

навчання в аспірантурі в ОНМедУ. 

         1.4. Підставою для оголошення прийому про підготовку здобувачів   вищої 

освіти третього (освітньо-наукового) рівня (доктор філософії) є наказ 

Міністерства охорони здоров'я України та/або ліцензія Міністерства освіти і 

науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, видана в порядку, 

установленому законодавством, та затверджені вченою радою Одеського 

національного медичного університету Міністерства охорони здоров'я України 

Правила прийому до Університету. 

          1.5. Університет приймає на навчання для здобуття наукового ступеня 

доктора філософії осіб, які здобули ступінь магістра та здобули освітньо- 

кваліфікаційний рівень спеціаліста відповідного спрямування після закінчення 

інтернатури. 

         1.6. До аспірантури ОНМедУ здійснюється набір за такими 

спеціальностями відповідно до ліцензійного обсягу, затвердженого наказами 

МОН України (№707 від 23.06.2016р., №816 від 08.07.2016р., №79-л від 

18.04.2017): 

         - 221 Стоматологія; 

         - 222 Медицина; 

         - 226 Фармація, промислова фармація; 

         - 228 Педіатрія. 

         1.7. Докторантура з відповідної спеціальності відкривається за рішенням 

Вченої ради ОНМедУ, яка затверджується наказом ректора університету, за 

умови наявності трьох штатних працівників – докторів наук, що мають наукову 

кваліфікацію, яка відповідає цій спеціальності, та ліцензії на провадження 

освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з 

відповідної спеціальності. 

          На науковому рівні вищої освіти підготовка докторів наук здійснюється 

ОНМедУ без отримання ліцензії. 

          1.8. Підготовка в аспірантурі та докторантурі ОНМедУ здійснюється: 

         - за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням; 



3 
 

        - за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, за кошти 

грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень, за якими 

передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

або доктора наук). 

         Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на 

підставі: 

         - міжнародних договорів України; 

         - договорів, укладених між ОНМедУ та вищими навчальними закладами 

(науковими установами), про міжнародну академічну мобільність; 

        - за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту). 

        Державне замовлення на підготовку фахівців освітньо-наукового рівня 

доктора філософії розміщується шляхом укладення відповідних договорів між 

державними замовниками та ОНМедУ, що у відповідному порядку надали 

інформацію про вступ осіб, які на конкурсних засадах отримали право на 

здобуття першого наукового ступеня, що здобувається на третьому рівні вищої 

освіти за кошти державного бюджету України. 

         Державне замовлення на підготовку здобувачів освіти ступеня доктора 

наук в докторантурі за спеціальностями розподіляється на конкурсній основі між 

закладами вищої освіти та науковими установами, у яких діють постійнодіючі 

спеціалізовані вчені ради з відповідних спеціальностей. 

         Громадяни України мають право безоплатно здобувати перший науковий 

ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти в державних і 

комунальних вищих навчальних закладах, й доктора наук на конкурсній основі 

відповідно до стандартів вищої світи, якщо певний ступінь вищої освіти 

громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету. 

         Особи, які здобули освітньо-науковий рівень за кошти державного 

бюджету, а також відраховані достроково за вчинення протиправних дій або 

невиконання індивідуального плану, мають права повторного вступу до 

аспірантури/докторантури за державним замовленням лише за умови 

відшкодування коштів державного або регіонального (місцевого) бюджету, 

витрачених на оплату освітніх послуг з підготовки фахівців, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. №658. 

           1.9. Вартість підготовки докторів філософії в аспірантурі ОНМедУ та 

докторантів, що здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб, 

встановлюється згідно з розрахунками вартості, затвердженими наказом ректора 

університету. 
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II. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ 

 

 2.1. Для організації прийому до аспірантури та докторантури у структурі 

приймальної комісії створюється відбіркова комісія. Склад відбіркової комісії 

затверджується наказом ректора університету. 

 2.2. Вступ в аспірантуру та докторантуру в ОНМедУ здійснюється на 

конкурсній основі відповідно до Порядку прийому на навчання до вищих 

навчальних закладів у 2023 році та Правил прийому до ОНМедУ у 2023 році. 

 2.3. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули 

вищу освіту на основі ступеня магістра та отримали сертифікат спеціаліста (після 

інтернатури) з відповідних медичних спеціальностей. До вступних випробувань 

допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу 

згідно з Правилами прийому в аспірантуру ОНМедУ. 

 2.4. До докторантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають 

ступінь доктора філософії або кандидата медичних наук, наукові здобутки та 

опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних 

реферованих журналах, індексованих в науко-метричних базах, згідно вимог до 

рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) та мають 

наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді 

дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей. 

 2.5. Для вступу до докторантури вступник не менш ніж за два місяця до 

вступної кампанії подає кафедрі/відділу/лабораторії чи іншому структурному 

підрозділу ОНМедУ розгорнуту пропозицію, в якій міститься план 

дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної 

для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. 

 Протягом місяця з дня надходження документів відповідний структурний 

підрозділ заслуховує наукову доповідь і шляхом голосування визначає 

можливість зарахування вступника до докторантури та подає висновки на 

розгляд Вченої ради університету. 

 2.6. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до 

проходження вступних випробувань в аспірантуру та участі у конкурсі до вступу 

в докторантуру виключно у зв'язку з неподанням у встановлений термін всіх або 

окремих документів, визначених Правилами прийому. 

 2.7. Рішення про допуск до вступних випробувань в аспірантуру ухвалює 

приймальна комісія за результатами розгляду поданих вступником документів. 

Про рішення приймальної комісії вступника повідомляють у п'ятиденний термін 

з дня прийняття відповідного рішення. 

 2.8. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих 

вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази. 
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Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на офіційному веб-сайті 

ОНМедУ (https://onmedu.edu.ua, https://onmedu.edu.ua/abituriientam/prijmalna-

komisija/rishennja-prijmalnoi-komisii/). 

 2.9. Усі питання, пов'язані з прийомом до аспірантури та докторантури, 

вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної 

комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті ОНМедУ 

(https://onmedu.edu.ua, https://onmedu.edu.ua/abituriientam/prijmalna-

komisija/rishennja-prijmalnoi-komisii/), як правило, в день прийняття, але не 

пізніше дня, наступного після прийняття. 

 2.10. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 

підставою для видання відповідного наказу ректором ОНМедУ. 

 2.11. Підготовка фахівців в аспірантурі та докторантурі здійснюється з 

відривом від виробництва (очна (денна) форма)   коштом державного бюджету 

України за державним замовленням, насамперед, для потреб Міністерства 

охорони здоров'я України та ОНМедУ, а також юридичних та фізичних осіб на 

договірній основі для роботи у сфері охорони здоров'я. 

 2.12. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва та без 

відриву від виробництва не перевищує чотирьох років; термін навчання в 

докторантурі – не перевищує два роки. 

 2.13. ОНМедУ розміщує на офiційному сайті (https://onmedu.edu.ua, 

https://onmedu.edu.ua/osvita/pisljadiplomna-osvita/aspirantura/) оголошення про 

конкурсний прийом до аспірантури та докторантури не пізніше, ніж за три місяці 

до початку прийому, із зазначенням наукових спеціальностей, термінів та умов 

прийому, переліку необхідних документів. 

 

 

III. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО 

ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ 

 

 3.1. Прийом заяв та документів до аспірантури та докторантури 

проводиться з 1 до 11 серпня 2023 року щодня, крім суботи та неділі, з 9.00 до 

17.00 годин відділом аспірантури та докторантури. 

 3.2. Розгляд документів і формування наказу на допуск до вступних 

випробувань проводяться з 16 по 18 серпня поточного року. 

 3.3. Вступні іспити проводяться з 21 по 25 серпня поточного року. 

 3.4. Зарахування на навчання до аспірантури/докторантури здійснюється 

наказом ректора ОНМедУ до 31 серпня, початок навчання – 1 вересня поточного 

року. 

https://onmedu.edu.ua/
https://onmedu.edu.ua/abituriientam/prijmalna-komisija/rishennja-prijmalnoi-komisii/
https://onmedu.edu.ua/abituriientam/prijmalna-komisija/rishennja-prijmalnoi-komisii/
https://onmedu.edu.ua/
https://onmedu.edu.ua/abituriientam/prijmalna-komisija/rishennja-prijmalnoi-komisii/
https://onmedu.edu.ua/abituriientam/prijmalna-komisija/rishennja-prijmalnoi-komisii/
https://onmedu.edu.ua/
https://onmedu.edu.ua/osvita/pisljadiplomna-osvita/aspirantura/


6 
 

 3.5. Прийом заяв та документів до аспірантури/докторантури, проведення 

вступних випробувань та зарахування вступників на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб може здійснюватися ОНМедУ упродовж року на вакантні 

місця в межах ліцензійного обсягу. 

 3.6. Подання заяви та документів, складання вступних випробувань 

здійснюється не більше одного разу в межах одного конкурсного відбору. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У 

КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ 

 4.1. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури та 

докторантури, включає: 

 - заяву вступника; 

 - медичну довідку про стан здоров'я за формою №086-у (або за іншою 

формою з аналогічним змістом); 

 - копію диплома магістра (спеціаліста) та додатка до нього із зазначенням 

здобутої спеціальності. 

 - копію сертифіката про здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень 

спеціаліста відповідного спрямування після закінчення інтернатури. 

 У разі, якщо диплом магістра (спеціаліста), на основі якого вступник 

вступає в аспірантуру, здобутий у іноземному вищому навчальному закладі, 

вступник допускається до вступних випробувань на рівні з іншими вступниками 

в разі встановлення еквівалентності документа про здобуття освіти за кордоном, 

що здійснюється відповідно до Наказу МОН України від 05.05.2015 р. №504 

«Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту». 

 4.2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до 

приймальної комісії (відділ аспірантури та докторантури). Факт кожного 

подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою 

приймальної комісії. 

 4.3. У заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання. 

 4.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє 

особисто: 

 - документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 

Закону України «Про громадянство України»); 

 - військовий квиток або посвідчення про приписку – два 

військовозобов'язаних; 

 - документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній 

рівень магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до 

нього. 

 4.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 
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 - копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень 

магістра (спеціаліста) і додаток до нього; 

          - копію сертифіката про здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень 

спеціаліста відповідного спрямування після закінчення інтернатури. 

 - копію диплома доктора філософії або кандидата наук (для вступу в 

докторантуру); 

 - копію документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до 

статті 5 Закону України «Про громадянство України»); 

 - особовий листок з обліку кадрів (якщо вступник працює, то листок 

оформлюється за основним місцем роботи і засвідчується у відділі кадрів; якщо 

вступник не працює, то оформлюється у відділі кадрів ОНМедУ); 

 - копію трудової книжки (за наявності); 

 - сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності); 

 - проєкт перспективного плану свого дослідження (зазначити актуальність, 

мету, задачі та новизну) з обраної вступником спеціальності; 

 - список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності), 

завірений в установленому порядку, та їх відтиски (не тези) у фаховому виданні; 

 - рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти (за наявності/обов'язково 

для вступу в докторантуру); 

 - рекомендаційний лист(и) (зокрема, від потенційного роботодавця та/або 

вченого, зацікавленого у науковій співпраці з вступником у разі його вступу до 

аспірантури/докторантури ОНМедУ зі згодою на здійснення наукового 

керівництва/консультування дисертаційного дослідження здобувача); 

 - копію довідки про надання ідентифікаційного номера; 

  4.6. Усі копії документів засвідчуються печаткою Приймальної 

комісії. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового 

квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів 

без пред'явлення оригіналів не приймаються. 

 Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього 

місця роботи у зв'язку зі вступом до аспірантури/докторантури з відривом від 

виробництва подається аспірантом/докторантом особисто в перший день 

навчання у аспірантурі/докторантурі. 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 

 5.1. Вступні випробування до аспірантури для підготовки здобувачів вищої 

освіти третього (освітньо-наукового) рівня складаються з: 

- вступного випробування зі спеціальності в вигляді: 
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 - тестових завдань  з спеціальності в обсязі навчальної програми освітнього 

рівня спеціаліста 

 - володіння практичними навичками з невідкладних станів форматі ОСКІ  

 -  співбесіди з поданням перспективного плану за фахом наукового дослідження; 

 - вступного випробування  з іноземної мови в вигляді тестових завдань  

(англійська, німецька, французька), в обсязі, який відповідає рівню В2 Загально-

європейських рекомендацій з мовної освіти. 

 Вступник, який підтвердив свої знання мовної освіти на рівень В2 дійсним 

сертифікатом, зокрема: англійської мови – TOEFL,  або International English 

Language Testing System,  або   Cambridge English Language Assessment, німецької 

мови – Test DaF, французької – DELF або DALF, 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. 

 5.2. Рішення про допуск до складання вступних випробувань до 

аспірантури виноситься приймальною комісією на підставі розгляду поданих 

вступником документів. 

 Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних 

випробувань в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання 

випробувань  згідно з чинним законодавством України. 

 5.3. Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань 

(спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), 

призначаються додаткові вступні випробування у відповідності до законодавства 

України та Правил прийому до ОНМедУ. 

 5.4. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до 

ОНМедУ протягом одного календарного року. 

 5.5. Програми вступних випробувань для вступу до аспірантури 

розробляються і затверджуються Вченою радою ОНМедУ не пізніше ніж за три 

місяці до початку прийому документів. Програми вступних випробувань 

оприлюднюються на офіційному  веб-сайті ОНМедУ (https://onmedu.edu.ua, 

https://onmedu.edu.ua/abituriientam/prijmalna-komisija/programa-vstupnih-ispitiv/, 

https://onmedu.edu.ua/osvita/pisljadiplomna-osvita/aspirantura/programi-vstupnih-

viprobuvan-ta-naukovih-dopovidej-dlja-vstupu-do-aspiranturi/). 

 5.6. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування 

у визначений розкладом час, та особи, знання яких було оцінено балами нижче 

встановленого Правилами прийому мінімального рівня на одному з випробувань, 

а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, 

до участі у вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 

 5.7. Перескладання вступних випробувань не допускається. 

https://onmedu.edu.ua/
https://onmedu.edu.ua/abituriientam/prijmalna-komisija/programa-vstupnih-ispitiv/
https://onmedu.edu.ua/osvita/pisljadiplomna-osvita/aspirantura/programi-vstupnih-viprobuvan-ta-naukovih-dopovidej-dlja-vstupu-do-aspiranturi/
https://onmedu.edu.ua/osvita/pisljadiplomna-osvita/aspirantura/programi-vstupnih-viprobuvan-ta-naukovih-dopovidej-dlja-vstupu-do-aspiranturi/
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VI. ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

 6.1. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними  

комісіями у кількості 3-5 осіб, які призначаються наказом ректора ОНМедУ, і до 

складу яких включаються гаранти освітньої програми за фахом, доктори наук, 

які здійснюють наукові дослідження у відповідній спеціальності. 

 6.2. Перескладання вступних випробувань не допускається. 

 6.3. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури 

приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою, 

визначеною Правилами прийому ОНМедУ. 

 

VII. ЗАРАХУВАННЯ ПОЗА КОНКУРСОМ 

  

 7.1. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття наукового ступеня 

доктора філософії. 

 

VIII. ФОРМУВАННЯ КОНКУРСНОГО БАЛУ ВСТУПНИКА ТА 

НАКАЗІВ ПРО ЗАРАХУВАННЯ 

 

 8.1. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури 

Приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника на основі 

сформованого конкурсного балу вступника (КБ). На підставі рішення 

приймальної комісії ректором ОНМедУ видаються накази про зарахування на 

навчання у аспірантурі. 

 8.2. Конкурсний бал вступника (КБ) для осіб, які претендують на 

зарахування до аспірантури, формується за формулою: 

КБ=ВІС+ВІМ+ДБ, де: 

 - ВІС-результат вступного іспиту зі спеціальності (за 200-бальною 

шкалою), який складається з трьох компонентів (п.5.1); 

 - ВІМ-результат вступного іспиту з іноземної мови (за 200-бальною 

шкалою) або бали сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови за 

професійним спрямуванням, що підтверджує рівень В2-С2 (замість вступного 

іспиту з іноземної мови); 

 - ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення. 

 8.3. Знання, продемонстровані вступниками до аспірантури на кожному з 

вступних випробувань, оцінюються за 200-бальною шкалою. Вступники, які 

наберуть на першому іспиті менш ніж 120 балів, позбавляються права участі в 

наступному випробуванні та в конкурсі. 
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 8.4. Додаткові бали за наукові досягнення вступників до аспірантури 

розглядає та нараховує відбіркова комісія ОНМедУ до прийому вступних 

іспитів згідно таблиці: 

 

№ 

п/п 

Наукові досягнення Кількість балів 

1 Диплом переможця та призера конкурсу 

наукових студентських робіт з фаху 

(подається диплом): 

- перше місце 

-  друге місце 

-  третє місце 

-  

 

 

 

5 

5 

1 

2 Публікації (подаються копії статей та тез, 

титульної, зворотної сторінок, змісту 

журналу/збірника): 

- монографія 

- стаття опублікована у виданнях, що 

входять до міжнародних науко-

метричних баз даних Scopus, Web of 

Science (кожна стаття)* 

- стаття опублікована у вітчизняних 

фахових виданнях (кожна стаття)* 

- стаття опублікована у вітчизняних 

фахових виданнях (кожна стаття)* 

- тези  

-  

 

 

 

15 

10 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

3 Виступ на науковій конференції (подаються 

копії програм конференції та тези доповіді): 

- міжнародній 

- всеукраїнській 

- університетській 

-  

 

 

5 

3 

2 

 

4 

 

Патент 

 

 

5 

 

Примітка: *- за період не більше трьох років до моменту вступу (в сумі не 

більше ніж 30 балів за публікації та участь у конференціях. 

 8.5. Зарахування до аспірантури на загальних підставах проводиться за 

сумою балів, отриманих за вступні випробування, та додаткових балів, 

нарахованих за наукові досягнення. 
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 8.6. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при 

зарахуванні до аспірантури мають вступники: 

 - рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою ОНМедУ; 

 - які успішно закінчили навчання, отримавши диплом спеціаліста 

(магістра) з відзнакою; 

- мають наукові публікації, брали участь у конкурсах, конференціях; 

- мають сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови за професійним 

спрямуванням, що підтверджує рівень знання мови В2-С2. 

 8.7. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до 

аспірантури вступнику повідомляється в п'ятиденний термін з дня прийняття 

приймальною комісією відповідного рішення. 

 8.8. Вступники, які не пройшли за конкурсом на навчання в аспірантурі за 

кошти державного бюджету, мають право навчатися за контрактом за кошти 

фізичних та юридичних осіб. 

 8.9. Після закінчення прийому до аспірантури у п'ятиденний термін у 

Міністерство охорони здоров'я України подається звіт про виконання плану 

прийому до аспірантури за державним замовленням. 

 

  

   

         

  


