Правила прийому
до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії
та докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук
у Львівському національному медичному університеті
імені Данила Галицького
Вступ до аспірантури та докторантури здійснюється на конкурсній основі
відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року № 261;
Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 13 жовтня 2016 року
№ 1236, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за
№ 1515/29645; Правил прийому на навчання до Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького у 2017 році, затверджених Вченою радою
ЛНМУ імені Данила Галицького.
1. Загальні положення
1.1. Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що
здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра.
Доктор наук – це другий науковий ступінь, який здобуває особа на науковому
рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії і передбачає набуття
найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології
дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових
результатів, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної
проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в
наукових виданнях.
Аспірант – особа, зарахована до вищого навчального закладу для здобуття
ступеня доктора філософії.
Докторант – особа, зарахована до вищого навчального закладу для здобуття
ступеня доктора наук.
1.2. Підготовка в аспірантурі та докторантурі здійснюється:
1) за державним замовленням (за рахунок коштів державного бюджету України);
2) на умовах контракту (за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб).
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:
- в аспірантурі ВНЗ за очною (денною, вечірньою) або заочною формами
навчання;
- поза аспірантурою (для осіб, які професійно проводять наукову, науковотехнічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у ВНЗ).
Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється в докторантурі ВНЗ
за очною (денною) формою навчання шляхом самостійної підготовки їх наукових
досягнень до захисту.
Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить
чотири роки, а підготовка доктора наук у докторантурі – два роки.
Державне замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора
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філософії в аспірантурі за спеціальностями розподіляється на конкурсній основі між
вищими навчальними закладами та науковими установами. До участі в конкурсі на
розміщення державного замовлення допускаються лише вищі навчальні заклади та
наукові установи, які на момент проведення конкурсу мають ліцензію на
провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої
освіти за відповідною спеціальністю.
Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним
замовленням, та вартість такої підготовки визначаються Вченою радою ЛНМУ імені
Данила Галицького з урахуванням ліцензійного обсягу, зазначеного в ліцензії ЛНМУ
імені Данила Галицького, за якою він провадить освітню діяльність на третьому
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти, та можливостей забезпечення
кваліфікованого наукового керівництва та задоволення освітніх потреб аспірантів за
відповідною спеціальністю.
1.3. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі або
докторантурі за державним замовленням і не захистилися, а також відраховані з неї
достроково, мають право повторного вступу до аспірантури та докторантури за
державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її
підготовку.
Для врегулювання відносин між аспірантом або докторантом та вищим
навчальним закладом укладається договір.
2. Правила прийому до аспірантури
2.1. До аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній
основі приймаються громадяни України, які здобули ступінь магістра або освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста.
2.2. Прийом до аспірантури здійснюється за такими науковими
спеціальностями:
221 Стоматологія;
222 Медицина;
226 Фармація.
2.3.Вступники до аспірантури надають такі документи:
 заява на ім’я ректора;
 особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою 3х4, завірений
печаткою за місцем роботи або навчання;
 автобіографія;
 список опублікованих наукових праць і патентів; вступники, які не мають
опублікованих наукових праць і патентів, подають наукові реферати з обраної
наукової спеціальності;
 медична довідка про стан здоров'я за формою №086/о;
 копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням
отриманого ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста з
додатком, завірені у відділі кадрів за місцем роботи або навчання;
 сертифікат лікаря спеціаліста після навчання в інтернатурі (на циклах
спеціалізації, у разі, якщо здобувач вищої освіти буде займатися лікувальнодіагностичною діяльністю);
 копія паспорта;
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 копія ідентифікаційного коду (для стаціонарної форми навчання);
 2 фотокартки 3х4;
 характеристика-рекомендація з останнього місця роботи (для випускників –
рекомендація Вченої ради університету);
 військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці – для
військовозобов’язаних;
 копія трудової книжки, завірена за місцем роботи;
 міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1-С2 (при
наявності).
Паспорт, диплом про закінчення вищого навчального закладу та військовий
квиток вступник подає особисто.
2.4. Рішення про допуск до вступних іспитів до аспірантури приймає
виключно приймальна комісія.
Прийом документів до аспірантури з 10 серпня по 20 серпня.
Вступні випробування проводяться з 25 серпня по 30 серпня.
За відсутності повного переліку документів або подання їх після закінчення
встановленого терміну, вступник не допускається до участі у складанні вступних
іспитів до аспірантури.
Особам, які за рішенням приймальної комісії допущені до складання вступних
іспитів до аспірантури з відривом або без відриву від виробництва, право для
підготовки та складання вступних іспитів надається один раз на рік.
Вступні випробування до аспірантури ЛНМУ імені Данила Галицького
складаються з:
1)

вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти
магістра з відповідної спеціальності);

2)

вступного іспиту з англійської мови в обсязі, який відповідає рівню В2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який
підтвердив свій рівень знань англійської мови дійсним сертифікатом тестів
TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом
Cambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного
іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу вказані
сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної
мови з найвищим балом;

3)

співбесіди для вступників, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань
(спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста).

2.5. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводять предметні комісії у
кількості 3-5 осіб, які призначаються наказом ректора ЛНМУ імені Данила
Галицького.
До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори
наук, які здійснюють наукові дослідження за певною спеціальністю та відповідають
за виконання належної освітньо-наукової програми.
До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також
особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють
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відповідною іноземною мовою та за рішенням Вченої ради можуть кваліфіковано
оцінити рівень знання вступника.
Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до ЛНМУ
імені Данила Галицького протягом календарного року.
2.6. Вступники, які без поважних причин не з’явились на вступні іспити у
зазначений час, а також ті, знання яких було оцінено як «незадовільно», а також
особи, які забрали документи після дати закінчення прийому, до участі в наступних
вступних випробуваннях та у конкурсному випробуванні не допускається.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
2.7. На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури Приймальна
комісія приймає рішення щодо кожного вступника.
Першочергове право при зарахуванні до аспірантури надається:
особам, які мають наукові публікації, включені
наукометричні бази даних SciVerse Scopus, Web of Science;

в

міжнародні

- особам, які мають сертифікати міжнародного зразка з англійської мови, що
відповідає рівню В2;
- особам, які мають патенти на винаходи або патенти на корисну модель;
- особам, які рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою
університету.
Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії не
допускається.
Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується
наказом ректора університету, який оприлюднюється в установленому порядку.
Навчання в аспірантурі починається з 01 вересня.
Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора ЛНМУ
імені Данила Галицького призначається науковий керівник з числа наукових або
науково-педагогічних працівників з науковим ступенем.
Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над
дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень
аспіранта, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та
індивідуального навчального плану аспіранта.
Науковий керівник, який є доктором наук, може здійснювати одночасне
наукове керівництво (консультування), як правило, не більше п’яти здобувачів
наукових ступенів, включаючи тих, що здобувають науковий ступінь доктора наук.
Науковий керівнику, який має ступінь доктора філософії, може здійснювати
одночасне наукове керівництво роботою над дисертаціями, як правило, не більше
трьох здобувачів наукового ступеня доктора філософії.
Рішенням Вченої ради відповідного факультету може бути призначено два
наукових керівники з відповідним розподілом годин навчального навантаження та
обов’язків між ними.
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3. Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою
Особи, які професійно проводять наукову, науково-технічну або науковопедагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати вищу
освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у ЛНМУ імені Данила
Галицького без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій
відпустці. Такі особи прикріплюються строком до п’яти років до університету, що
має ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому рівні вищої освіти за
відповідною спеціальністю.
Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою
передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньо-наукової програми та
навчального плану аспірантури ЛНМУ згідно з затвердженим індивідуальним планом
наукової роботи прикріпленої особи та публічний захист дисертації у спеціалізованій
вченій раді.
Навчання на третьому рівні вищої освіти осіб, які прикріплені до університету
для реалізації свого права на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза
аспірантурою, а також їх наукове керівництво здійснюється за кошти університету.
У разі звільнення з роботи, особа втрачає право здобувати вищу освіту ступеня
доктора філософії поза аспірантурою у ЛНМУ імені Данила Галицького та має право:
продовжувати свою підготовку для здобуття ступеня доктора філософії
поза аспірантурою у ВНЗ, до якого особа зарахована на посаду науковопедагогічного чи наукового працівника;
вступати до аспірантури ВНЗ для здобуття відповідного ступеня за
очною (денною, вечірньою) або заочною (дистанційною) формою навчання і
зарахування їй відповідних кредитів ЄКТС, здобутих поза аспірантурою.
4. Правила прийому до докторантури
4.1. До докторантури приймаються громадяни України, які мають ступінь
доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної
наукової спеціальності і які мають наукові результати, що потребують закінчення або
оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю
статей.
4.2. Докторантура відкривається за рішенням Вченої ради ЛНМУ імені
Данила Галицького, що затверджується наказом ректора університету, за умови
наявності трьох штатних працівників – докторів наук з відповідної або суміжної
спеціальності. Наявність підстав для відкриття докторантури перевіряється МОЗ
України під час проведення конкурсу на розміщення державного замовлення.
4.3. Вступники до докторантури ЛНМУ імені Данила Галицького подають
такі документи:
 заява на ім’я ректора;
 особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою 3х4, завірений
печаткою за місцем роботи або навчання;
 автобіографія;
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