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Правила прийому до аспірантури ДУ «Інститут отоларингології ім. проф.
О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України» у 2018 р.
розроблено відповідно до Закону України від 01.07.2014 року 1556-VII «Про
вищу освіту»; постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261
«Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»; наказу МОН України від 18.03.2016 № 523 «Про ліцензування освітньої
діяльності на третьому освітньо-науковому рівні»; наказу МОН України від
06.11.2015 № 1151; наказу Міністерства освіти і науки України від 17 жовтня
2017 року № 1378 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти», Наказу МОН від
06.11.2015 №1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266»; та
затверджено вченою радою ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» (далі – Інститут) 30.01.2018 р., протокол № 2.
1. Загальні засади
1.1. Правила прийому до аспірантури затверджує Вчена рада ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» як додаток
до Правил прийому згідно з Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів, та в установлені строки оприлюднює їх на офіційному веб-сайті
Інституту.
1.2. Провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому)
рівні вищої освіти ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка
НАМН України» здійснює відповідно до отриманої ліцензії за спеціальностями
222 Медицина за спеціалізацією «Оториноларингологія».

1.3. Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії у ДУ «Інститут
отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» проводиться в
аспірантурі за очною (денною та вечірньою) та заочною (дистанційною) формами навчання 1, а також поза аспірантурою (для працівників, які професійно
здійснюють наукову діяльність за основним місцем роботи у ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»).
1.4. Освітньо-наукова (аспірантська) програма складається з освітньої та
наукової складових. Наукова складова включає, зокрема, підготовку і захист
дисертації, а також виконання інших вимог (наприклад публікацію статей), визначених у Порядку присудження наукових ступенів. Освітня складова освітньо-наукової програми складається з 30-60 кредитів ЄКТС і підлягає ліцензуванню в МОН України.
1.5. До аспірантури на конкурсній основі зараховуються особи, громадяни України, які здобули вищу освіту ступеня магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності медичного
спрямування та пройшли первинну спеціалізацію (інтернатуру) з отоларингології.
1.6. Фінансування підготовки фахівців у аспірантурі ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» здійснюється:
- за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним
замовленням);
- за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).
1.7. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним
замовленням, та вартість такої підготовки визначаються вченою радою ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» з урахуванням ліцензійного обсягу, зазначеного в ліцензії, за якою ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» провадить освітню
діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, та можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та задоволення освітніх потреб аспірантів за відповідною спеціальністю.
1.8. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», навчання в аспірантурі триває чотири роки. Захист дисертації є обов’язковим під час перебування в аспірантурі (в межах 4-х років).
2. Строки прийому документів, вступних іспитів та зарахування на
навчання
2.1. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури проводяться в терміни, які визначаються
відповідно до рішення Президії НАМН України про виділений Інституту обсяг
державного замовлення на підготовку наукових кадрів у 2018 р., та оприлюд1

Денна форма навчання у аспірантурі передбачає отримання стипендії аспірантом, вечірня форма навчання
стипендії не передбачає та претендент на вступ до аспірантури обов'язково повинен бути працевлаштований (за
фахом), заочна форма навчання здійснюється тільки на контрактних засадах

нюються на сайті Інституту.
2.2. Початок прийому заяв та документів від осіб, які беруть участь у конкурсі – 07.06.2018 р.
2.3. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які беруть участь у
конкурсі – 24.08.2018 р., рішення конкурсної комісії щодо допуску до вступних
випробувань – 29.08.2018 р.
2.4. Вступні випробування до аспірантури у ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» складаються з:
1) вступного іспиту зі спеціальності у вигляді співбесіди (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності (222 Медицина
(спеціалізація: оториноларингологія); вступні іспити приймаються з
12.09.2018 р. по 21.09.2018 р.;
2) вступного іспиту з іноземної мови (англійської) (при відсутності міжнародного сертифікату з іноземної мови, який засвідчує рівні С1-С2 або В2),
який вступники складають в НМАПО ім. П.Л. Шупика (термін подання документів до НМАПО – до 13.06.2018 р.; складання іспитів в НМАПО ім. П.Л.
Шупика – з 18.06.2018 р. по 20.06.2018 р.).
2.5. Прийняття рішення конкурсною комісією щодо списку вступників,
рекомендованих до зарахування за рахунок коштів державного бюджету та подання для узгодження до НАМН України – до 25.09.2018 р.
2.6. Зарахування вступників за рахунок коштів державного бюджету після
узгодження з НАМН України – до 01 листопада 2018 р.
2.7. Зарахування вступників за рахунок коштів фізичних або юридичних
осіб (за умови виконання набору за рахунок коштів державного бюджету за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) – до 06 листопада 2018 р.
3. Порядок прийому заяв і документів
3.1. До вступних випробувань конкурсною комісією допускаються виключно особи, які в установлений строк подали всі необхідні для вступу
обов’язкові документи. Конкурсна комісія може відмовити особі в допуску до
проходження вступних випробувань до аспірантури у зв’язку з неподанням в
установлений строк всіх документів, визначених Правилами прийому, або за
умови оформлення цих документів неналежним чином.
3.2. Повний комплект обов’язкових документів у зброшурованому вигляді (у папці) подається вступником особисто до наукової частини (ученому секретарю) у встановлений строк.
3.3. Вступники до аспірантури подають такі документи:
- заяву;
- автобіографію;
- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій
вступник до аспірантури навчається або працює – 2 шт.;
- характеристику;

- фотокартки (3х4) – 3 шт.;
- медичну довідку про стан здоров'я за формою 086-у;
- засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу
(особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність
поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН
України від 05.05.2015 р. № 504);
- копію сторінок паспорту з відмітками;
- копію ідентифікаційного номера;
- копію трудової книжки (засвідчену в установленому порядку);
- копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
- список та ксерокопії опублікованих наукових статей, тез і винаходів за
обраною спеціальністю (за наявності);
- вступники до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць,
подають наукову доповідь (реферат) з обраної ними наукової спеціальності з
рецензією передбачуваного наукового керівника або завідувача відповідного
наукового відділу Інституту;
- дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
- витяг з протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу для
осіб, рекомендованих в аспірантуру безпосередньо після закінчення ВНЗ (за
наявності);
- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1-С2 (за
наявності);
- заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних.
Оригінал диплома про повну вищу освіту, свідоцтво про проходження
спеціалізації, магістратури і паспорт вступники пред’являють особисто.
Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 сторінок, підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці, можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.
Оцінювання дослідницької пропозиції відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.
Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму навчання та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії
подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до
аспірантури.
4. Умови допуску до складання вступних іспитів
4.1. Для проведення прийому до аспірантури створюється Приймальна
комісія під керівництвом заступника директора з наукової роботи Інституту.

Члени Приймальної комісії призначаються директором Інституту. До складу
Комісії включаються доктори і кандидати наук, які проводять наукові дослідження за спеціальністю та відповідають за виконання освітньо-наукової програми.
4.2. Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний
рік.
4.3. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури
виноситься Приймальною комісією Інституту за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату або поданих
наукових праць. Якщо поданий реферат та результати співбесіди не дають підстав рекомендувати претендента до вступу в аспірантуру, претендент не допускається до вступних іспитів.
4.4. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів в аспірантуру, у зв’язку з неподанням у встановлений
термін усіх або окремих документів.
4.5. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче
встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних
вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.
4.6. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за
кошти державного бюджету, а також відраховані з неї достроково за вчинення
протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторно вступати до аспірантури за кошти державного бюджету.
5. Організація та проведення вступних іспитів
5.1. Вступники до аспірантури Інституту складають вступні іспити зі:
- спеціальності (в обсязі відповідної програми освітнього рівня магістра з
відповідної спеціальності);
- іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання іноземної мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English
Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language
Assessment (див. додаток 1), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.
Вступний іспит з іноземної мови складається в Національній медичній академії
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика у відповідності до укладеної Угоди
про співпрацю між установами (або установі, яка має право на приймання всту-

пних іспитів з іноземної мови, як кваліфікаційного іспиту, який відповідає рівню В2).
Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури: іноземна мова,
випробування з фаху.
5.2. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька
кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури. Приймальною комісією їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.
5.3. 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 зі спеціальності;
ІМ – оцінка вступного іспиту з іноземної мови;
ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення;
БД – середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 100-бальною шкалою).
Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховуватиме екзаменаційна комісія інституту по прийому вступного
іспиту зі спеціальності.
Порядок нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення
Навчальні та наукові досягнення

Кількість балів

Публікації у фахових виданнях
Публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science

10 (кожна стаття)
20 (кожна стаття)

Диплом переможця та призера міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад
Патент або авторське свідоцтво

І місце – 20
ІІ місце – 15
ІІІ місце – 10
15

Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення не повинні перевищувати 100 балів.

6. Умови зарахування
6.1. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури
приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

6.2. Зарахування на загальних підставах проводиться за сумою балів,
отриманих за вступні іспити, та додаткові бали, нараховані за навчальні та наукові досягнення.
6.3. У разі одержання однакової кількості балів за результатами складання вступних іспитів переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть
вступники, які:
- мають наукові публікації;
- успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра (спеціаліста) з відзнакою;
- рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою факультету, інституту, наукової установи;
- мають сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови за професійним
спрямуванням, що підтверджує рівні В2-С2;
- отримали більш високий бал за результатами складання іспиту з наукової
спеціальності;
- мають стаж роботи за фахом;
- ті, хто на момент зарахування в аспірантуру успішно склали всі або декілька кандидатських іспитів.
6.4. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, мають право на зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб.
6.5. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора
філософії.
6.6. Рішення конкурсної комісії погоджується з НАМН України.
6.7. У встановлений строк відбувається оприлюднення рейтингового
списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за рахунок
коштів державного бюджету, а за умови виконання набору до аспірантури за
рахунок коштів державного бюджету, формується список рекомендованих до
зарахування на контракт.
6.8. Рішення про зарахування до аспірантури затверджується наказом директора Інституту, який оприлюднюється в установленому порядку.
6.9. Розмір стипендії при денній формі навчання у аспірантурі встановлюється згідно чинного законодавства.

Додаток 1
Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів С1-С2,
які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури
Іноземна мова

Англійська мова

Німецька мова

Французька мова

Іспанська мова
Італійська мова

Екзамен

Бали,
що відповідають рівням
С1 та С2

IELTS

6.5-9

TOEFL iBT
TOEFL paper based

79-120
550-677

CPE

Grade A, B, C

CAE

Grade A, B, C

FCE

Grade A

Test DaF

4-5

Goethe-Zertifikat

C1 – C2

Zentrale berstufenprьfung

C2

Kleines Deutsches
Sprachdiplom

C2

TCF C1 – TCF C2

C1 – C2

DALF C1 – DALF C2

C1 – C2

DSLCF

C1

DHEF

C2

DELE

C1 – C2

CELI

4-5

CILS

Tre – Quattro

PLIDA

C1 – C2

