
1 
 

 



2 
 

вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, а також їх наукове 

керівництво здійснюється за кошти ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 

Особи, прикріплені до ВНМУ ім. М.І. Пирогова з метою здобуття вищої 

освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, мають всі права і 

обов’язки, визначені у пунктах 14—17 Положення про Порядок підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова із 

змінами згідно Постанови КМУ від 03.04.2019 р. № 283. 

У разі звільнення з роботи з ВНМУ ім. М.І. Пирогова, особа втрачає право 

здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова та має право: 

продовжити свою підготовку для здобуття ступеня доктора філософії поза 

аспірантурою у вищому навчальному закладі (науковій установі), до якого 

особа зарахована на посаду науково-педагогічного чи наукового працівника (за 

умови прийняття відповідного рішення таким закладом вищої освіти (науковою 

установою); 

вступити до аспірантури ВНМУ ім. М.І. Пирогова для здобуття 

відповідного ступеня за очною (денною, вечірньою) або заочною 

(дистанційною) формою навчання із зарахуванням їй відповідних кредитів 

ЄКТС, здобутих поза аспірантурою. 

 

Правила та процедура прикріплення до  ВНМУ ім. М.І. Пирогова  

 

Здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії (далі – здобувачами) 

поза аспірантурою, можуть бути особи (громадяни України, іноземці, а також 

особи без громадянства, що проживають на території України на законних 

підставах), які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста) з відповідної спеціальності медичного спрямування. 

Для прикріплення до ВНМУ ім. М.І. Пирогова з метою здобуття  вищої 

освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою здобувач подає до відділу 

аспірантури, докторантури з 1 серпня по 12 вересня поточного року такі 

документи: 

1) заяву встановленого зразка на ім'я  ректора ВНМУ ім. М.І. Пирогова; 

2) копію диплома (разом з додатком до нього) спеціаліста; 

3) копію диплома (разом з додатком до нього) магістра (за наявності); 

4) копію сертифіката лікаря-спеціаліста (обов’язково при прикріпленні на 

кафедри клінічних спеціалізацій); 

5) копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що посвідчують громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус» та ідентифікаційного коду; 
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6) копію трудової книжки, завіреної в установленому законом порядку (або 

довідку з місця роботи); 

7) бібліографічний опис опублікованих наукових праць і винаходів (за 

наявності); 

8) 1 кольорову фотокартку розміром 3х4 см; 

9) клопотання наукового керівника про прикріплення; 

10) презентацію дослідницької пропозиції (друковану версію). 

Ректор ВНМУ ім. М.І. Пирогова на підставі рішення відбіркової комісії 

для вступу до аспірантури видає наказ про  прикріплення здобувача і 

призначення наукового керівника. 

Здобувачі протягом місяця після  прикріплення  до  

ВНМУ ім. М.І. Пирогова подають  у відділ аспірантури, докторантури  на  

затвердження погоджений з науковим керівником індивідуальний план роботи 

прикріпленої особи. Теми  дисертацій здобувачів після розгляду на засіданні 

кафедри, у відділі, лабораторії затверджуються вченою радою 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова протягом 2 місяців з дня прикріплення до 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова.  

Здобувачі  виконують індивідуальний навчальний план та план наукової 

роботи прикріпленої особи,  щорічно звітують на засіданні  кафедри,  відділу, 

або лабораторії та засіданні атестаційної комісії ВНМУ ім. М.І. Пирогова.  

Організацію,  облік  і контроль за освітньою та наукової роботою 

здобувачів здійснює відділ аспірантури, докторантури  

ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 

Здобувачі, які не виконують індивідуального плану роботи  без поважних 

причин,  передбачених Положенням про Порядок підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ВНМУ ім. М.І. Пирогова, на 

підставі висновків наукового  керівника, кафедри, відділу або лабораторії та за 

рекомендацією Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова підлягають відрахуванню 

з числа прикріплених для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза 

аспірантурою у ВНМУ ім. М.І. Пирогова.  

Відповідно  до  індивідуального  плану  роботи  здобувачі користуються 

необхідним обладнанням,  лабораторіями,  бібліотеками тощо за місцем 

прикріплення.  

Здобувачі, які  успішно виконали відповідну освітньо-наукову програму та 

навчальний план аспірантури ВНМУ ім. М.І. Пирогова допускаються до 

захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.  

Керівнику на здійснення наукового керівництва щороку відводиться 50 

академічних годин на одного здобувача.  

Здобувачу, який успішно поєднує виробничу або педагогічну діяльність з 

науковою роботою,  може надаватися  творча  відпустка згідно з 

законодавством України.  

 




