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Правила прийому до аспірантури та докторантури Державної установи
«Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров’я
України» (далі – ДУ «НДІП МОЗ України») у 2020 році відповідно до
законодавства України та вимог Умов прийому на навчання до закладів
вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 «Про затвердження
деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів
вищої освіти» і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня
2019 року за № 1192/34163, і Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
(наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 23 березня 2016 року № 261.
Правила прийому до аспірантури та докторантури діють з 01 січня
2020 року до 31 грудня 2020 року.
1. Загальні положення
1.1. ДУ «НДІП
МОЗ України»
оголошує
прийом
до
аспірантури/докторантури на здобуття ступеня доктора філософії та
доктора
наук
за
науковими
спеціальностями / спеціалізаціями
відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг на третьому
(освітньо-науковому) рівні.
1.2. До аспірантури / докторантури ДУ «НДІП МОЗ України» на
конкурсній основні приймаються громадяни України, іноземні громадяни,
а також особи без громадянства, які проживають на території України на
законних підставах, здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності медичного спрямування й
пройшли первинну спеціалізацію (інтернатуру).
Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства в
аспірантурі/докторантурі ДУ «НДІП МОЗ України» здійснюється згідно з
вимогами наказу Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541
«Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та
осіб без громадянства» (зі змінами) та на підставі:
- міжнародних договорів України;
- загальнодержавних програм;
- договорів, укладених ДУ «НДІП МОЗ України» з юридичними
та фізичними особами.
1.3.Фінансування підготовки фахівців у аспірантурі / докторантурі
ДУ «НДІП МОЗ України» здійснюється:

- за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за

державним замовленням);
- за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним
замовленням, та вартість такої підготовки визначаються Вченою радою
ДУ «НДІП МОЗ України» з урахуванням ліцензійного обсягу, зазначеного в
ліцензії, за якою ДУ «НДІП МОЗ України» провадить освітню діяльність на
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, можливостей
забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та задоволення
освітніх потреб аспірантів за відповідною спеціальністю.
1.4.Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі чи докторантурі за
державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї
достроково, має право на повторний вступ до аспірантури чи докторантури за
державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на
її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.
1.5.Докторантура відкривається за рішенням Вченої ради
ДУ «НДІП МОЗ України», яке затверджується наказом директора ДУ «НДІП
МОЗ України», за умови наявності трьох штатних працівників – докторів
наук з відповідної або суміжної спеціальності. Наявність підстав для
відкриття докторантури перевіряється державним замовником під час
проведення конкурсу на розміщення державного замовлення.
2. Вимоги до вступників
2.1. До аспірантури ДУ «НДІП МОЗ України» на конкурсній основі
приймаються особи, які мають вищу освіту на рівні магістра медицини та
сертифікат
лікаря-спеціаліста
за
спеціальністю,
що
відповідає
спеціальності аспірантури.
2.2. До докторантури ДУ «НДІП МОЗ України» приймаються особи,
які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата медичних наук),
наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема
публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в
наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації
осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що
потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії
чи наукової доповіді за сукупністю статей.
3. Строки прийому
зарахування на навчання

документів,

вступних

іспитів

та

3.1. Прийом документів, оформлення особових справ вступників та

інші функції, пов’язані зі вступом до аспірантури або докторантури, виконує
призначений наказом директора ДУ «НДІП МОЗ України» співробітник,
відповідальний за роботу аспірантури/докторантури.
3.2. Оголошення про прийом документів для вступу до аспірантури або
докторантуру розміщується на веб-сайті ДУ «НДІП МОЗ України». Прийом
документів відбувається у приміщенні ДУ «НДІП МОЗ України» за адресою:
04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 103, 12-й корпус.
3.3. Прийом заяв і документів, вступні іспити та зарахування
вступників для здобуття наукового ступеня доктора філософії або доктора наук
проводяться в строки, наведені у таблиці 1.
Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання у 2020 році проводяться в такі строки:
Таблиця 1
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
Проведення співбесід та вступних екзаменів
Зарахування вступників до аспірантури:
- за державним замовленням
- за кошти фізичних та юридичних осіб
Зарахування вступників до докторантури:
- за державним замовленням
- за кошти фізичних та юридичних осіб

20 серпня
27 серпня
31 серпня – 25 вересня
не пізніше 01 листопада
до 30 грудня
не пізніше 01 листопада
до 30 грудня

За наявності вакантних місць ліцензованого обсягу освітнього ступеня
доктора філософії буде проведений додатковий прийом заяв і документів від
вступників після оголошення додаткового конкурсу.
3.4. Заява у паперовій формі подається вступником особисто до
Приймальної комісії.
У заяві вступники обов’язково вказується спеціальність
(спеціалізація), форма навчання, іноземна мову, з якої складатимуть
вступний іспит тощо.
Під час подання заяви вступник пред’являє особисто:
1) особовий листок з обліку кадрів;
2) 2 фотокартки 3х4 см;
3) автобіографію;

4) копію диплома магістра (спеціаліста) з додатками про
закінчення вищого закладу освіти із зазначенням одержаної кваліфікації
(особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію
нострифікованого диплому);
5) копію документа про закінчення клінічної ординатури / свідоцтво
про спеціалізацію за спеціальністю аспірантури;
6) характеристику з місця роботи (за підписом керівника установи
та печаткою);
7) копію трудової книжки для працюючих (засвідчену за місцем
роботи з печаткою);
8) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
9) список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
10) наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності (у
випадку відсутності наукових праць та винаходів);
11) копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного
номера.
Паспорт, дипломи про вищу освіту вступники пред’являють
особисто.
3.5.
Вступники до докторантури подають на ім’я директора
ДУ «НДІП МОЗ України» такі документи:
1) заяву;
2) особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;
3) копію диплома кандидата наук (доктора філософії);
4) індивідуальний план наукової роботи;
5) рецензії трьох докторів наук на індивідуальний план наукової
роботи докторської дисертації;
6) список наукових праць, опублікованих у фахових виданнях,
рекомендованих МОН України та внесених до провідних наукометричних
баз, у тому числі, опублікованих після захисту кандидатської дисертації (не
менше 12);
7) наукові доробки за напрямом дослідження, що є підтвердженням
виконання не менш ніж 50 % плану дисертаційної роботи;
8) характеристику наукового керівника (завідувача кафедри) з
рекомендацією до участі у конкурсі.
Паспорт, дипломи про вищу освіту вступники пред’являють
особисто.
3.5.1.
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами у
встановленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує

особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про прописку)
засвідченню не підлягають. Копії документів без пред’явлення оригіналів
не приймаються.
3.5.2.
Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що
виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу
нарівні з іншими вступниками після погодження з МОН України. У разі
позитивного рішення Вченої ради ДУ «НДІП МОЗ України» щодо
зарахування такого вступника до докторантури Вчена рада ДУ «НДІП
МОЗ України» одночасно приймає рішення про визнання такого диплома.
3.5.3.
Для вступу до докторантури ДУ «НДІП МОЗ України»
вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає до ДУ «НДІП
МОЗ України» розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької
роботи та / або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для
підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом двох
місяців з дня надходження документів від усіх вступників їх наукові
доповіді заслуховуються Вченою радою ДУ «НДІП МОЗ України», та
шляхом голосування визначається можливість зарахування кожного
вступника до докторантури.
4. Умови допуску до вступних іспитів в аспірантуру
4.1. До вступних випробувань до аспірантури допускаються особи, які вчасно
та у повному обсязі подали всі необхідні для вступу документи, згідно з цими
Правилами прийому. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до
проходження вступних випробувань виключно у зв’язку з неподанням в
установлений строк документів, визначених у пункті 3.3 цих Правил.
4.2. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття
ступеня доктора філософії використовується конкурсний бал, який
обчислюється як сума:
- результату вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту
вищої освіти магістра з відповідної спеціальності), помноженого на
ваговий коефіцієнт 0.6;
- результату вступного іспиту з іноземної мови (в обсязі, який
відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти),
помноженого на ваговий коефіцієнт 0.2. Вступник, який підтвердив свій
рівень знання іноземної мови дійсним міжнародним сертифікатом (не
нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або
аналогічного рівня, звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови.

- додаткового балу за наукові здобутки вступника, який
обчислюється, як сума наукових досягнень відповідно Додатку до Правил
прийому.
4.3. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури
виноситься Приймальною комісією ДУ «НДІП МОЗ України» 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 до аспірантури, претендент не допускається до
вступних іспитів.
4.4. Особам, які за рішенням Приймальної комісії допущені до складання
вступних іспитів в аспірантуру надається один раз на рік додаткова
оплачувана відпустка за місцем роботи згідно з чинним законодавством
України.
4.5. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до
ДУ «НДІП МОЗ України» протягом календарного 2020 року.
4.6. Результати вступних іспитів оцінюються за шкалою від 2 до 5 балів
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
4.7. Програми вступних випробувань для вступу в аспірантуру
розробляються і затверджуються ДУ «НДІП МОЗ України» не пізніше ніж
за місяць до початку прийому документів. Програми оприлюднюються на
офіційному веб-сайті ДУ «НДІП МОЗ України» та у Приймальній комісії.

5. Організація та проведення вступних іспитів до аспірантури
5.1.Вступники до аспірантури ДУ «НДІП МОЗ України» складають вступні
іспити зі:
- спеціальності (в обсязі відповідної програми освітнього рівня
магістра з відповідної спеціальності);
- іноземної мови (англійської, німецької, французької тощо) в обсязі,
що відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання,
зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або
Іnternatіonal Englіsh Language Testіng System, або сертифікатом
Cambrіdge Englіsh Language Assessment 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.
- Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні іспити у

визначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено як
«незадовільно», не допускаються до участі в наступних вступних
іспитах.
- Повторне складання вступних іспитів не допускається. Результати
вступних іспитів до аспірантури дійсні впродовж 12 місяців.
- Вступні іспити до аспірантури проводяться екзаменаційними
комісіями у кількості 4 осіб, які призначаються директором
ДУ «НДІП МОЗ України», до складу яких включаються доктори і
кандидати наук з відповідної спеціальності.
5.2. Вступні іспити проводяться відповідно до розкладу вступних
іспитів, який затверджується директором ДУ «НДІП МОЗ України» і
доводиться до відома вступників не пізніше, ніж за 30 днів до початку
вступних іспитів.
5.3. Програма та білети вступного іспиту з кожної навчальної
дисципліни, організація і методика проведення іспитів та критерії оцінки
теоретичної і практичної підготовки вступників ухвалюються Вченою
радою ДУ «НДІП МОЗ України» та вводяться у дію наказом директора.
6. Умови зарахування до аспірантури та докторантури
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.
6.3 У разі одержання однакової кількості балів за результатами
складання вступних іспитів переважне право при зарахуванні до
аспірантури матимуть вступники, які:
1) рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого

навчального закладу, факультету, інституту;
2) успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра
(спеціаліста) з відзнакою;
3) мають наукові публікації, в тому числі наукові статті у фахових
виданнях, патенти на винаходи або авторські свідоцтва;
4) є призерами міжнародних студентських олімпіад з фаху;
переможцями міжнародних конкурсів наукових робіт (підтверджено
дипломом), або всеукраїнських студентських олімпіад з фаху;
переможцями всеукраїнських конкурсів наукових робіт (підтверджено
дипломом); мають вищий середній бал додатка до диплому
магістра / спеціаліста;

5) виступали на наукових конференціях в Україні та за її межами

(підтверджено сертифікатом або іншим документом);
6) мають сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови за
професійним спрямуванням, що підтверджує рівні В2 – С2;
7) отримали більш високий бал за результатами складання іспиту з
наукової спеціальності;
8) мають стаж роботи за фахом.
6.4. Рейтингові списки вступників в аспірантуру та наказ про зарахування в
аспірантуру оприлюднюються на веб-сайті ДУ «НДІП МОЗ України». Про
рішення Приймальної комісії вступник повідомляється в п’ятиденний
термін.
6.5. Зарахування в аспірантуру понад державне замовлення здійснюється
на підставі договорів, укладених між ДУ «НДІП МОЗ України» та
вступниками в аспірантуру (або установами, організаціями, що направили
їх на навчання).
6.6. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, мають право
на зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб.
6.7. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора
філософії.
6.8. Зарахування до аспірантури проводиться наказом директора на
підставі рішення Приймальної комісії в терміни зазначені в табл. 1.
Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4
роки.
6.9. 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.
6.10. До 01 листопада 2020 року особи, зараховані на навчання в
аспірантуру, надають в ДУ «НДІП МОЗ України» трудову книжку (за
наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі
вступом до аспірантури з відривом від виробництва та копію довідки про
присвоєння ідентифікаційного номеру.
6.11. Розмір стипендії встановлюється згідно з чинним законодавством.

7. Особливості прийому на навчання іноземних громадин
та осіб без громадянства в ДУ «НДІП МОЗ України»
Іноземні громадяни, які прибувають в Україну з метою навчання в
аспірантурі / докторантурі за кошти фізичних або юридичних осіб,
вступають до ДУ «НДІП МОЗ України» упродовж року за результатами
оцінювання / розгляду поданих згідно з Порядком організації набору і
навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженим
наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року
№ 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада
2013 року за № 2004/24536, документів та співбесіди з фаху та мови
навчання.
7.1. Для вступу до аспірантури ДУ «НДІП МОЗ України» іноземний
громадянин особисто подає до Приймальної комісії заяву у паперовій
формі.
До заяви іноземний громадянин додає:
1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється
вступ;
2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ (за наявності);
3) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація
про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої
освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних
дисциплін;
4) копію паспортного документа іноземного громадянина або
документа, що посвідчує особу без громадянства;
5) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України;
6) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
7) дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або
завірений в установленому порядку за місцем роботи / навчання кандидата
список опублікованих наукових праць і винаходів українською або
англійською мовою.
Для вступу до докторантури подаються додатково українською або
англійською мовою:
- тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового
ступеня доктора наук;

копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня.
7.2. Іноземні громадяни, які вступають на навчання за програмами
академічної мобільності, подають документи, затверджені Правилами
прийому до ДУ «НДІП МОЗ України» та / або передбачені вимогами
міжнародних програм та / або договорів, в межах яких реалізується
академічна мобільність.
Документи, зазначені у підпунктах 1–4 пункту 7.2, мають бути
перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи, зазначені у підпунктах 1–3 пункту 7.2, мають бути
засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій
країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною
установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України.
Заява та. документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в
особовій справі вступника.
7.3. Іноземні громадяни, які вступають на навчання, зараховуються до
аспірантури/докторантури ДУ «НДІП МОЗ України» на підставі наказів
про зарахування, що формуються в єдиній базі.
-

Відповідальна за роботу
аспірантури та докторантури
ДУ «НДІП МОЗ України»,
канд. мед. наук, провідний науковий співробітник
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Додаток до Правил прийому
до аспірантури та докторантури
ДУ «НДІП МОЗ України»
ПОРЯДОК
нарахування додаткових балів за наукові досягнення
Досягнення
Публікація у науковому виданні, включеному до
переліку наукових фахових видань України (за
спеціальністю)
Публікація у виданні, яке входить до міжнародних
науко метричних баз (Scopus або Web of Scіence (за
обраною спеціальністю))
Одноосібна монографія, яка рекомендована до друку
Розділ у колективній монографії, яка рекомендована
до друку
Участь у науковій конференції (тези)
Участь в міжнародній конференції (за умови
публікації тез доповіді за обраною спеціальністю)
Патент або авторське свідоцтво про винахід за
обраною галуззю знань
Рекомендація вченої ради відповідного інституту
(університету) на вступ до аспірантури
Диплом магістра (спеціаліста) з відзнакою за
обраною спеціальністю
Стаж роботи за спеціальністю (2 і більше років)

Відповідальна за роботу
аспірантури та докторантури
ДУ «НДІП МОЗ України»
канд. мед. наук

Кількість
балів
2

2

2
1
1
1
1
1
0,5
0,5
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