Правила прийому до аспірантури та докторантури Полтавського
державного медичного університету у 2022 році
І. Загальні положення
1. Вступ до аспірантури та докторантури Полтавського державного
медичного університету у 2022 році здійснюється на конкурсній основі
відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах),
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261;
Наказу Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392
«Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в
2022 році», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022
року за № 487/37823.
2. Правила прийому до аспірантури та докторантури розроблені
приймальною комісією Полтавського державного медичного університету
відповідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року
№ 392 «Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої
освіти в 2022 році», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 03 травня
2022 року за № 487/37823 та затверджені вченою радою Полтавського
державного медичного університету.
3. Провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому
рівні вищої освіти у Полтавському державному медичному університеті
здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України
(накази МОН України №707 від 23.06.2016, № 655 від 10.06.2016, № 65-л від
21.04.2022). На науковому рівні вищої освіти підготовка докторів наук
здійснюється без отримання ліцензії.
4. Полтавський державний медичний університет відповідно до ліцензії в
межах ліцензованого обсягу оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою
освітою за ступенем доктора філософії на очну (денну та вечірню), заочну
форми навчання галузі знань 22 «Охорона здоров’я» через аспірантуру за
спеціальностями:
221 – Стоматологія, термін навчання 4 роки;
222 – Медицина, термін навчання 4 роки;
228 – Педіатрія, термін навчання 4 роки;
галузі знань 09 – Біологія за спеціальністю:
091 – Біологія, термін навчання 4 роки.
Перелік акредитованих освітньо-наукових програм підготовки докторів
філософії Полтавського державного медичного університету:
«Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в
Українській медичній стоматологічній академії за спеціальністю 222 –
Медицина» акредитована Національним агентством із забезпечення якості
вищої освіти (сертифікат № 1783 від 11.06.2021 р., рішення від 23.12.2019 р.);

«Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в
Українській медичній стоматологічній академії за спеціальністю 221 –
Стоматологія» акредитована Національним агентством із забезпечення якості
вищої освіти (сертифікат № 1784 від 11.06.2021 р., рішення від 23.12.2019 р.);

«Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в Українській
медичній стоматологічній академії за спеціальністю 091 – Біологія» акредитована
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (сертифікат № 1781 від
11.06.2021 р., рішення від 13.01.2020 р.).

Перелік неакредитованих освітньо-наукових програм підготовки докторів
філософії Полтавського державного медичного університету:
Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії
«Педіатрія».
5. Полтавський державний медичний університет оголошує прийом на
підготовку фахівців з вищою освітою за ступенем доктора наук на очну форму
навчання галузі знань 22 – «Охорона здоров’я» через докторантуру за
спеціальностями:
221 – Стоматологія, термін навчання 2 роки;
222 – Медицина, термін навчання 2 роки;
галузі знань 09 – Біологія за спеціальністю
091 – Біологія, термін навчання 2 роки.
6. Прийом до аспірантури Полтавського державного медичного
університету здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами
фінансування.
7. Підготовка в аспірантурі передбачає повне і успішне виконання особою
відповідної освітньо-наукової програми за певною спеціальністю, проведення
власного наукового дослідження, що завершується захистом наукових
досягнень аспірантом у спеціалізованій вченій раді.
Підготовка в докторантурі передбачає успішне виконання особою
відповідної наукової програми за певною спеціальністю, проведення власного
наукового дослідження, яке завершується захистом наукових досягнень
докторанта у спеціалізованій вченій раді.
8. Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства в аспірантурі
та докторантурі здійснюється за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб
(на умовах контракту).
9. Правила прийому до аспірантури та докторантури Полтавського
державного медичного університету діють протягом календарного року.
10. Мовою навчання та оцінювання за освітньо-науковими програмами
аспірантури та навчання у докторантурі є українська.
ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти
1. Для здобуття ступеня доктора філософії в аспірантурі за
спеціальностями відповідного спрямування приймаються особи, які здобули
ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної
спеціальності.

2. Для здобуття ступеня доктора наук в докторантурі за спеціальностями
відповідного спрямування приймаються особи, які здобули ступінь доктора
філософії (кандидата наук) з відповідної спеціальності.
3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями відповідно до
Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29 квітня 2015 року № 266.
4. Особливості прийому на навчання для здобуття вищої освіти осіб,
місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених
пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з таких територій після 01 січня
2022 року, визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої,
фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які
проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим
та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів
Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії
зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01
березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15
квітня 2021 року за № 505/36127.
5. Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без
громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту»,
«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних
українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про
заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з
суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними
одиницями Республіки Молдова» (крім вступників з Республіки Білорусь),
постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729
«Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом
Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі
питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без
громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада
2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02
грудня 2019 року № 1498 «Про затвердження Порядку встановлення квот для
здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів
державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України»,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за №
153/34436.
Громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які не мають
посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на
навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.
Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які
постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які
потребують додаткового захисту мають право на здобуття вищої освіти нарівні
з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого
бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами
України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного
українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть
зараховуватися на навчання за державним замовленням у межах установлених
квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами
прийому.
6. Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або
дистанційно із використанням електронних ресурсів (освітніх електронних
плаформ, засобів відеозв'язку тощо).
7. Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти
здійснюється за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених
предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження
навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його
походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження
навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни,
що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.
8. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання в аспірантурі за
кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюється упродовж року.
ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти ступеня доктора
філософії і доктора наук
1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти у Полтавському
державному медичному університеті здійснюється:
за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору,
зокрема за кошти грантів, отриманих на проведення наукових досліджень).
2. Громадяни України мають право здобувати вищу освіту ступеня
доктора філософії на конкурсній основі відповідно до освітньо-наукових
програм, якщо цей ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти
державного або місцевого бюджету.
3. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного
або місцевого бюджету за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти,
мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти за тим
самим ступенем вищої освіти за умови відшкодування до державного або
місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців,
відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого
бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
4. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які
постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які
потребують додаткового захисту мають право на здобуття вищої освіти нарівні
з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого
бюджету.

IV. Прийом на навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора
філософії та доктора наук
1. Вступники до аспірантури подають на ім'я ректора Полтавського
державного медичного університету наступні документи:
1) власноруч написану заяву;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) список опублікованих наукових праць (за наявності);
4) копію диплома про закінчення закладу вищої освіти (особи, які здобули
відповідну освіту за кордоном, − копію нострифікованого диплома), копію
диплома магістра;
5) сертифікати тестів TOEFL або International English Language Testing
System, або Cambridge English Assessment, або TestDaF, або DELF, або DALF (за
наявності);
6) копію паспорта та довідки про присвоєння індивідуального
податкового номера;
7) рекомендацію передбачуваного керівника.
2. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про
здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура
визнання і встановлення еквівалентності такого 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.
3. Додатковий перелік документів для вступу до аспірантури
(докторантури) за спеціальностями галузі знань 22 – Охорона здоров'я, які у
процесі виконання власного наукового дослідження займатимуться лікувальнодіагностичною діяльністю:
1)
копію
сертифіката
лікаря
спеціаліста
з
відповідної
спеціальності,сертифіката лікаря-спеціаліста після навчання на циклах
спеціалізації;
2) копію сертифіката про складання ліцензійного інтегрованого іспиту
«Крок 3» або свідоцтва про підготовку в клінічній ординатурі (для іноземних
громадян).
4. Особливості прийому на навчання для здобуття вищої освіти осіб,
місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених
пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з таких територій після 01 січня
2022 року, визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої,
фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які
проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим
та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів
Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії
зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01
березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15
квітня 2021 року за № 505/36127.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватися довідка
державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про
освіту ЄДЕБО про його здобуття, зокрема без подання додатка до документа
про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
Додатковий перелік документів для вступу до аспірантури
(докторантури) за спеціальностями галузі знань 22 – Охорона здоров'я осіб,
місцем проживання яких є тимчасово окупована територія Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупована територія
окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених
пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року:
1) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
5. Вступники до докторантури подають на ім'я ректора Полтавського
державного медичного університету наступні документи:
1) власноруч написану заяву;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) копію диплома про закінчення закладу вищої освіти (особи, які здобули
відповідну освіту за кордоном, − копію нострифікованого диплома), копію
диплома магістра;
4) список опублікованих наукових праць;
5) копію диплома доктора філософії (кандидата наук);
6) висновок кафедри або НДІ про можливість зарахування вступника до
докторантури;
7) копію паспорта та довідки про присвоєння індивідуального
податкового номера.
6. Оригінал диплома доктора філософії (кандидата наук) і паспорт
пред’являються вступником особисто.
7. Під час прийняття на навчання до докторантури осіб, які подають
документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є
процедура визнання і встановлення еквівалентності такого 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.

V. Строки подання документів до аспірантури, докторантури
Етапи вступу
Строки прийому заяв та повних комплектів обов`язкових
документів від осіб, які беруть участь у вступних випробуваннях
до аспірантури
Проведення вступних випробувань до аспірантури
Зарахування до аспірантури за рахунок коштів державного
бюджету та за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб
Строки прийому повного пакету обов’язкових документів від
вступників до докторантури
Зарахування до докторантури за рахунок коштів державного
бюджету та за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб
Строки прийому заяв та повних комплектів обов`язкових
документів від осіб з числа іноземців та осіб без громадянства,
які беруть участь у співбесіді до аспірантури
Зарахування іноземців та осіб без громадянства до аспірантури за
рахунок коштів фізичних або юридичних осіб

Терміни
18.07.2022 –
19.08.2022
22.08.2022 –
29.08.2022
До
01.09.2022
18.07.2022 –
19.08.2022
До
01.09.2022
Протягом
року
Протягом
року

VI. Вступні випробування до аспірантури; конкурсний відбір
1. Конкурсний відбір для зарахування до аспірантури з метою здобуття
вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за результатами вступних
випробувань.
2. Вступним випробуванням до аспірантури надаються вагові коефіцієнти,
які нормуються одиницею. Вступні випробування складаються з:
1) вступного іспиту зі спеціальності в обсязі програми рівня вищої освіти
магістра з відповідної спеціальності (ваговий коефіцієнт – 0,4);
2) вступного іспиту з іноземної мови (ваговий коефіцієнт – 0,2);
3) вступного іспиту з філософії (ваговий коефіцієнт – 0,2).
4) презентації дослідницьких пропозицій і досягнень (ваговий коефіцієнт
– 0,2).
3. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на
вступних випробуваннях зі спеціальності, філософії та іноземної мови,
презентації дослідницьких пропозицій і досягнень оцінюються за 5-бальною
шкалою.
4. Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формується (за 5бальною шкалою) за наступною формулою:
КБ = ВІС х 0,4+ ВІІ х 0,2 + ВІФ х 0,2 + ПДПД х 0,2; де:
ВІС – оцінка вступного випробування зі спеціальності (за 5-бальною
шкалою);
ВІІ – оцінка вступного випробування з іноземної мови (за 5-бальною
шкалою);
ВІФ – оцінка вступного іспиту з філософії (за 5-бальною шкалою);

ПДПД – оцінка презентації дослідницьких пропозицій і досягнень (за 5бальною шкалою).
5. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним
сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System,
або сертифікатом Cambridge English Assessment (не нижче рівня В2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);
німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня В2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);
французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче
рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного
рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під
час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до
результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.
6. Вступник, який підтвердив свій рівень знання іноземної (англійської,
німецької, французької) мови дійсним сертифікатом, що не входить до переліку
із пункту 5 розділу VI даного додатку, може претендувати на складання
вступного іспиту з іноземної мови за результатами співбесіди з іноземної мови.
7. Для вступників, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань
(спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста),
можуть бути призначені додаткові вступні випробування.
8. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства відбувається за
результатами співбесіди зі спеціальності.
9. Програми вступних випробувань до вступу в аспірантуру
затверджуються вченою радою університету та діють протягом календарного
року.
10. Вступні випробування проводяться очно та/або дистанційно із
використанням електронних ресурсів (освітніх електронних плаформ, засобів
відеозв'язку тощо).
11. Апеляція результатів вступних випробувань відбувається відповідно
до Положення «Про апеляційну комісію Полтавського державного медичного
університету».
VІІ. Рейтинговий список вступників
1. Рейтинговий список вступників на навчання в аспірантурі
оприлюднюються на веб-сайті університету.
2. Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована
територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія
населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як
внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року.
підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.
VІІI. Наказ про зарахування на навчання в аспірантурі та докторантурі

1. Наказ про зарахування на навчання в аспірантурі видається ректором
університету на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюється на
веб-сайті університету у вигляді списку зарахованих.
2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути
скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника.
3. Якщо договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між
вступником та університетом не буде укладено впродовж 10 календарних днів
впродовж початку навчання, то наказ про зарахування скасовується в частині
зарахування такої особи.
4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10
календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в
частині, що стосується цієї особи.
5. У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних
(юридичних) осіб додатково укладається договір між університетом та
фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе
або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.
6. Наказ про зарахування на навчання в докторантурі видається ректором
університету на підставі рішення Вченої ради університету.

