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Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в аспірантурі
та докторантурі Національного університету охорони здоров’я України
імені П. Л. Шупика в 2022 році
Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в аспірантурі
та докторантурі (далі − Правила прийому) НУОЗ України імені П. Л. Шупика
розроблено відповідно до Законів України "Про вищу освіту" та "Про освіту" зі
змінами, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2021 №
1098 (далі – Умови прийому) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26.11.2021 за № 1542/37164), 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, Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266, наказу Міністерства освіти і
науки України від 06.11.2015 № 1151, Порядку організації набору та навчання
(стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541 (у редакції наказу
Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 № 1272), зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 25.11.2013 за № 2004/24536.
Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в аспірантурі
та докторантурі діють з 01 січня до 31 грудня 2022 року.
1. Загальні положення
1. У цих Правилах прийому терміни вживаються в такому значенні:
Доктор філософії — це освітній і водночас перший науковий ступінь, що
здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра.
Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою
закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання
здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного
захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.
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Доктор наук — це другий науковий ступінь, що здобувається особою на
науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії і передбачає
набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення та впровадження
методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень,
отримання наукових результатів, що забезпечують розв’язання важливої
теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове
значення та опубліковані в наукових виданнях.
2. Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в аспірантурі
та докторантурі затверджує ректор НУОЗ України імені П. Л. Шупика як
додаток до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в НУОЗ
України імені П. Л. Шупика.
3. НУОЗ України імені П. Л. Шупика оголошує прийом до аспірантури на
здобуття ступеня доктора філософії за науковими спеціальностями
(спеціалізаціями) відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг на третьому
(освітньо-науковому) рівні.
4. НУОЗ України імені П. Л. Шупика оголошує прийом до докторантури
на здобуття ступеня доктора наук за науковими спеціальностями
(спеціалізаціями) відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг на третьому
(освітньо-науковому) рівні.
5. До аспірантури/докторантури НУОЗ України імені П. Л. Шупика на
конкурсній основні приймаються громадяни України, іноземці, а також особи
без громадянства, які проживають на території України на законних підставах.
Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на
підставі: міжнародних договорів України; загальнодержавних програм;
договорів (контрактів), укладених НУОЗ України імені П. Л. Шупика з
юридичними та фізичними особами.
6. Провадження освітньої діяльності здійснює відповідно до отриманої
ліцензії: на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за освітньонауковими програмами "Біологія", "Громадське здоров’я", "Публічне управління
та адміністрування" та за освітньо-науковими програмами, що передбачають
присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено
додаткове регулювання на певному рівні вищої освіти галузі знань 22 Охорона
здоров'я" спеціальності 221 Стоматологія, 222 Медицина, 224 Технології
медичної діагностики та лікування, 226 Фармація, промислова фармація,
228 Педіатрія.
7. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
проводиться в аспірантурі за очною (денна, вечірня) та заочною формами
навчання, а також поза аспірантурою (для працівників, які професійно
здійснюють наукову або науково-педагогічну діяльність за основним місцем
роботи в НУОЗ України імені П. Л. Шупика). Нормативний строк підготовки
доктора філософії незалежно від форми навчання становить чотири роки.
8. Державне замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії в аспірантурі за спеціальностями розподіляється на конкурсній
основі між закладами вищої освіти та науковими установами і доводиться до
НУОЗ України імені П. Л. Шупика Міністерством охорони здоров’я України.
9. Кількість здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, підготовка
яких здійснюється поза державним замовленням, та вартість такої підготовки
визначаються НУОЗ України імені П. Л. Шупика з урахуванням ліцензійного
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обсягу, зазначеного в ліцензії, за якою НУОЗ України імені П. Л. Шупика
провадить освітню діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої
освіти, можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та
задоволення освітніх потреб здобувачів за відповідною спеціальністю.
10. Докторантура в НУОЗ України імені П. Л. Шупика відкрита Наказом
НМАПО від 29.12.2016 №4551, відповідно до п. 38 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 р. №261, Переліку галузей
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2015 р. № 266, рішення вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика від 14.12.2016
(протокол № 12).
11. 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.
12. Ректор НУОЗ України імені П. Л. Шупика забезпечує дотримання
законодавства України, в тому числі цих Правил прийому, відкритість та
прозорість роботи Приймальної комісії.
2. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти
1. Для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями медичного
спрямування на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної
спеціальності медичного спрямування та мають сертифікат лікаря-спеціаліста
за спеціальністю, що відповідає спеціальності аспірантури.
Для здобуття ступеня доктора філософії за іншими ліцензованими
спеціальностями на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
2. Для здобуття ступеня доктора наук на конкурсній основі приймаються
особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові
здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності, мають наукові
результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді
дисертаційної роботи, монографії або наукової доповіді за сукупністю статей.
3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями)
відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за яким здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 29.04.2015 № 266.
Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, що
формує НУОЗ України імені П. Л. Шупика.
3. Джерела фінансування здобуття вищої освіти
1. Фінансування здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії
та ступеня доктора наук в НУОЗ України імені П. Л. Шупика здійснюється:
- за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням);
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- за кошти фізичних та/або юридичних осіб на умовах договору
(контракту) (зокрема за кошти грантів, що отримала НУОЗ України імені
П. Л. Шупика на проведення наукових досліджень, за якими передбачається
підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії/доктора наук).
2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту
в НУОЗ України імені П. Л. Шупика на конкурсній основі відповідно до
стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин
здобуває вперше за кошти державного бюджету.
3. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного
бюджету за освітньо-науковим ступенем вищої освіти, мають право повторного
вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в НУОЗ України імені П. Л.
Шупика за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного
бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців,
відповідно до Порядку відшкодування до державного бюджету коштів,
витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 № 658.
4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в
Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують
додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус
закордонного українця та які перебувають в Україні на законних підставах,
мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття
вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету
здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.
4. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення
1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для
кожної спеціальності. Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої
освіти для освітньо-наукового рівня вищої освіти на спеціальності
обліковується за календарний рік, що триває з 01 січня по 31 грудня.
2. Прийом на навчання за кошти державного бюджету (за державним
замовленням) здійснюється на спеціальності та форми здобуття вищої освіти
відповідно, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України.
Міністерство охорони здоров'я у якості державного замовника визначає з
окремих спеціальностей переліки предметних спеціальностей (спеціалізацій), за
якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення.
3. Обсяг прийому за кошти фізичних та юридичних осіб на конкурсні
пропозиції визначається НУОЗ України імені П. Л. Шупика у межах різниці
між ліцензованим обсягом та загальним (максимальним) обсягом державного
замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично отриманого
державного замовлення, включаючи перерозподіл між формами здобуття
освіти, але не може зменшуватись для конкурсної пропозиції у період між
початком прийому документів і заяв та завершенням зарахування вступників.
Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається
НУОЗ України імені П. Л. Шупика у межах ліцензованого обсяг
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5. Строки прийому документів, вступних іспитів
і зарахування на навчання
1. Оголошення про прийом документів для вступу в аспірантуру та
докторантуру розміщується на офіційному вебсайті НУОЗ України імені П. Л.
Шупика. Прийом документів для вступу до аспірантури та докторантури на всі
форми навчання відбувається у приміщенні НУОЗ України імені П. Л. Шупика
за адресою: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, за графіком, що оприлюднюється на
офіційному вебсайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика.
2. Прийом документів для вступу до аспірантури здійснює приймальна
комісія НУОЗ України імені П. Л. Шупика в такі терміни (табл. 1).
№
з/п

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Етапи вступної кампанії

Початок
прийому
заяв
та
документів від вступників
Закінчення прийому заяв та
документів від вступників
Терміни проведення вступних
випробувань
Оприлюднення
рейтингового
списку
рекомендованих
до
зарахування
Зарахування
за
державним
замовленням

І сесія

11 липня

ІІ сесія (за кошти
фізичних та/або
юридичних осіб за
наявності
вакантних місць)
24 жовтня

05 серпня

04 листопада

15-25 серпня

09-15 листопада

26 серпня

16 листопада

впродовж
трьох
днів
після
доведення
державного
замовлення від
МОЗ України
Зарахування вступників за кошти 30 серпня
18 листопада
фізичних та юридичних осіб

3. При наявності вакантних місць ліцензованого обсягу освітнього
ступеня доктор філософії може бути проведений додатковий прийом заяв
і документів від вступників після оголошення додаткового конкурсу.
6. Порядок прийому заяв і документів для вступу до аспірантури
та докторантури НУОЗ України імені П. Л. Шупика
1. Прийом документів для вступу до аспірантури/докторантури здійснює
відбіркова комісія Приймальної комісії НУОЗ України імені П. Л. Шупика
в строки, зазначені в оголошенні.
2. Для вступу на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії
вступники подають такі документи:
- заяву на ім’я голови Приймальної комісії (ректора);
- особовий листок із обліку кадрів;

6

- 1 фотокартки 30 х 40 мм;
- автобіографію;
- копію диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення
закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації (особи, які здобули
відповідну освіту за кордоном — копію нострифікованого диплому);
- для спеціальностей медичного спрямування: копію документу про
закінчення клінічної ординатури та/чи свідоцтво про спеціалізацію та
сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю, що відповідає спеціальності
аспірантури;
- копію трудової книжки для працюючих (засвідчену печаткою за місцем
роботи);
- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086;
- список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
- мотиваційний лист;
- копію паспорта;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.
Паспорт, дипломи про вищу освіту вступники пред’являють особисто.
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3. Для вступу на здобуття ступеня доктора наук вступники подають такі
документи:
- заяву на ім’я голови Приймальної комісії (ректора);
- особовий листок із обліку кадрів з фотокарткою;
- копію диплому кандидата наук (доктора філософії);
- індивідуальний план наукової роботи;
- рецензії трьох докторів наук на індивідуальний план наукової роботи
докторської дисертації;
- 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);
- наукові доробки за напрямом дослідження, що є підтвердженням
виконання не менш ніж 70 % плану дисертаційної роботи;
- характеристику наукового керівника та завідувача кафедри з
рекомендацією до участі в конкурсі;
- копію паспорта;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.
4. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною
комісією. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
5. Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий
іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступу нарівні з іншими
вступниками в разі виконання процедури визнання та встановлення
еквівалентності документа відповідно до наказу МОН України від 05.05.2016
№ 504 "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.05.2015 за № 614/27059.
У разі позитивного рішення вченої ради НУОЗ України імені
П. Л. Шупика про зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада
НУОЗ України імені П. Л. Шупика одночасно приймає рішення про визнання
його диплома. У разі відмови вчена рада НУОЗ України імені П. Л. Шупика
надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.
6. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до
вступу подає профільній кафедрі НУОЗ України імені П. Л. Шупика розгорнуту
пропозицію, в якій міститься індивідуальний план та інформація про обсяг
наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень
до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників
до докторантури профільна кафедра заслуховує їх наукові доповіді та шляхом
голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до
докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради НУОЗ України імені
П. Л. Шупика.
7. Під час зарахування здобувачам вищої освіти ступеня доктора
філософії очної денної форми навчання необхідно буде надати трудову книжку
(за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі
вступом до аспірантури з відривом від виробництва чи переведення на часткову
зайнятість за основним місцем роботи разом із довідкою про графік роботи за
основним місцем роботи на умовах часткової зайнятості (що не передбачає
використання часу навчання в аспірантурі для виконання інших робіт).
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8. Під час зарахування здобувачам вищої освіти ступеня доктора
філософії очної вечірньої та заочної форм навчання необхідно буде надати
довідку з основного місця роботи.
7. Умови допуску до вступних випробувань на навчання із здобуття
вищої освіти ступеня доктора філософії
1. Приймальна (відбіркова) комісія НУОЗ України імені П. Л. Шупика
розглядає заяви та документи вступників, приймає рішення про допуск до
участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до НУОЗ України імені
П. Л. Шупика протягом трьох робочих днів із дати реєстрації заяви, про що
повідомляє вступника в тижневий строк.
2. До вступних випробувань на навчання із здобуття вищої освіти ступеня
доктора філософії допускаються вступники, які вчасно подали всі необхідні для
вступу документи, передбачені розділом 6 цих Правил прийому. Приймальна
комісія може відмовити вступнику в допуску до складання вступних
випробувань у зв’язку з неподанням у встановлений строк усіх або окремих
документів.
3. Рішення про допуск до складання вступних іспитів виноситься
Приймальною комісією НУОЗ України імені П. Л. Шупика.
4. Результати вступних випробувань дійсні для вступу до НУОЗ України
імені П. Л. Шупика протягом календарного 2022 року.
5. Вступні іспити в аспірантуру за відповідною спеціальністю
(спеціалізацією) проводяться предметними комісіями Приймальної комісії
НУОЗ України імені П. Л. Шупика, в кількості 3-5 осіб.
До складу предметних комісії включаються доктори філософії та доктори
наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та
відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.
До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також
особи, які не мають наукового ступеня та вченого звання, але вільно володіють
відповідною іноземною мовою.
8. Конкурсний відбір, його організація та проведення
1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття
ступеня доктора філософії, зараховуються у балах результати вступних
випробувань.
2. Вступники до аспірантури НУОЗ України імені П. Л. Шупика
складають такі вступні випробування:
- іспит із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра
з відповідної спеціальності) — ваговий коефіцієнт 0,6;
- іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська)
в обсязі, що відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти — ваговий коефіцієнт 0,4.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним
сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System,
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або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);
німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);
французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче
рівня B2 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.
3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття
ступеня доктора філософії, конкурсний бал обчислюється як сума балів за
вступні іспити шляхом множення конкурсного бала на вагові коефіцієнти. Сума
вагових коефіцієнтів дорівнює 1.
4. Оцінка результатів вступних випробувань здійснюється за шкалою від
100 до 200 балів.
5. Вступні випробування проводяться відповідно до розкладу, що
затверджується головою Приймальної комісії і доводиться до відома вступників
не пізніше, ніж за 3 днів до їх початку.
6. Програми
вступних
випробувань
затверджуються
головою
Приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому
документів. Містять критерії та порядок оцінювання, структуру оцінки.
Програми вступних випробувань оприлюднюються на офіційному вебсайті
НУОЗ України імені П. Л. Шупика та в Приймальній (відбірковій) комісії.
7. Результат вступного іспиту оприлюднюється в день його проведення.
8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування
у визначений розкладом час, а також особи, які забрали документи після дати
закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях
та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання або повторне
складання вступних випробувань не допускається.
9. У випадку одержання однакової кількості балів за результатами
вступних випробувань переважне право при зарахуванні на навчання для
здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії матимуть вступники, які:
- рекомендовані до вступу вченою радою НУОЗ України імені П. Л.
Шупика, факультету, інституту;
- успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра
(спеціаліста) з відзнакою;
- мають наукові публікації, у тому числі наукові статті в фахових
виданнях, патенти на винаходи або авторські свідоцтва;
- є призерами міжнародних студентських олімпіад з фаху; переможцями
міжнародних конкурсів наукових робіт (підтверджено дипломом);
- є призерами всеукраїнських студентських олімпіад з фаху; переможцями
всеукраїнських конкурсів наукових робіт (підтверджено дипломом);
- мають вищий середній бал додатку до диплому магістра/спеціаліста;
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- виступали на наукових конференціях в Україні та за її межами
(підтверджено сертифікатом або іншим документом);
- 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.
10. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені в НУОЗ
України імені П. Л. Шупика, розглядає апеляційна комісія.
9. Особливості організації прийому до аспірантури
іноземців та осіб без громадянства
1. Зарахування іноземців і осіб без громадянства (далі — іноземці) для
навчання в аспірантурі здійснюється впродовж року, після укладання договору
(контракту) між НУОЗ України імені П. Л. Шупика та претендентом відповідно
до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541 "Деякі
питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без
громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.11.2013 за
№ 2004/24536.
2. Вступні випробування до аспірантури для іноземців складаються зі:
- співбесіди зі спеціальності (спеціалізації) — ваговий коефіцієнт 0,5;
- співбесіди з мови навчання (української) — ваговий коефіцієнт 0,5.
Сума вагових коефіцієнтів дорівнює 1.
3. Оцінка результатів вступних випробувань здійснюється за шкалою від
100 до 200 балів.
4. НУОЗ України імені П. Л. Шупика здійснює обчислення балів/оцінок
вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти.
5. Для вступу до аспірантури іноземець особисто подає до Приймальної
комісії / деканату по роботі з іноземцями такі документи:
- заяву у паперовій формі на ім’я голови Приймальної комісії (ректора);
- особовий листок із обліку кадрів;
- документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
- додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ
(за наявності);
- оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст
навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані
кредити, тривалість навчання та успішність із навчальних дисциплін при вступі
для здобуття ступеня доктора філософії;
- копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує
особу без громадянства;
- поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України;
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- 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
- копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
- дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціалізації або завірений
в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список
опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською
мовами.
5. Документи, зазначені у пп. 2-5 цього розділу, мають бути перекладені
українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи, зазначені у пп. 2-4 цього розділу, мають бути засвідчені
в країні їх видачі у спосіб, що офіційно застосовується в цій країні для такого
засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України,
якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
6. Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій
справі вступника в Приймальній комісії НУОЗ України імені П. Л. Шупика.
7. Відрахування, переривання навчання, поновлення та переведення
іноземців здійснюються в порядку, як для громадян України, на підставі наказу
НУОЗ України імені П. Л. Шупика.
8. Оплата освітніх послуг, що надаються іноземцям, здійснюється за
договорами (контрактами) за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше
не передбачено міжнародними договорами України або угодами між закладами
вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.
9. Накази про зарахування іноземців на навчання видаються ректором
НУОЗ України імені П. Л. Шупика на підставі рішення Приймальної комісії.
Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній
державній електронній базі з питань освіти.
10. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані
навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в
Україні відповідно до законодавства.
Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за
програмами академічної мобільності та стажування, за якими не передбачено
присвоєння відповідних кваліфікацій/наукових ступенів.
11. За результатами процедури визнання НУОЗ України імені П. Л.
Шупика приймає рішення про продовження іноземцем навчання з рівня, що
відповідає результатам процедури визнання, або про відрахування іноземця.
У разі встановлення не автентичності наданого документа про здобутий
освітній рівень НУОЗ України імені П. Л. Шупика відраховує такого іноземця.
10. Умови вступу до докторантури
1. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до
вступу подає на розгляд колективу кафедри, вченої ради факультету/навчальнонаукового інституту розгорнуту пропозицію, в якій викладає основні
положення індивідуального плану наукової роботи. Колектив кафедри, вчена
рада факультету/навчально-наукового інституту заслуховує наукові доповіді
претендентів на вступ до докторантури, розглядає індивідуальні плани та
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шляхом відкритого голосування визначає можливість зарахування та подає
висновки на розгляд вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика.
2. Вчена рада НУОЗ України імені П. Л. Шупика в місячний термін
розглядає висновки кафедри, вченої ради факультету/навчально-наукового
інституту щодо вступника, приймає відповідне рішення, призначає
докторанту наукового консультанта з числа науково-педагогічних або
наукових працівників із ступенем доктора наук.
3. Рішення вченої ради затверджується та вводиться в дію наказом
ректора.
4. Про зарахування або про відмову в зарахуванні до докторантури
вступник повідомляється в п’ятиденний строк із дня прийняття вченою
радою відповідного рішення.
5. Особи, які в минулому проходили підготовку в докторантурі за
кошти державного бюджету, правом повторного вступу до докторантури
для підготовки за кошти державного бюджету не користуються

