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Додаток 5  
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навчання для здобуття вищої 

освіти у ЗДМУ в 2022 році 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ЗАПОРІЗЬКОГО 

ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 2022 РОЦІ 

(В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ) 

Правила прийому до аспірантури Запорізького державного медичного 

університету (далі – ЗДМУ) у 2022 році (далі – Правила прийому) розроблені 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2015 № 1556-УП (зі 

змінами); Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 27 квітня 2022 року 

№ 392 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 02 

травня 2022 року № 400), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

03.05.2022 № 487/37823; наказу МОН України 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» (зі змінами, внесеними згідно з 

Наказом Міністерства освіти і науки № 419 від 12.04.2016); 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 № 261 (зі змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМ № 283 від 03.04.2019); Порядку організації набору та навчання 

(стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженого наказом МОН 

України 01.11.2013 № 1541 (у редакції наказу МОН України від 11.12.2015 № 

1272), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 січня 2016 року за № 

8/28138, та Змін до порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців 

та осіб без громадянства, затвердженого наказом МОН України 12.10.2020 № 

1265, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2020 року за № 

1058/35341; наказу МОН України від 18.05.2016 № 523 «Про ліцензування 

освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні»; наказу МОН України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0691-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/283-2019-%D0%BF#n2
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від 11.11.2016 № 1491л «Про ліцензування освітньої діяльності»; наказу МОН 

України від 24.03.2017 № 60л «Про ліцензування освітньої діяльності»; наказу 

МОН України від 17.10.2019 № 971-л «Про ліцензування освітньої діяльності»; 

наказу МОН України від 30.10.2019 № 975-л «Про ліцензування освітньої 

діяльності»; Наказу МОН України від 30.03.2021 № 37-л «Про ліцензування 

освітньої діяльності”. 

І Загальні положення 

1. Правила прийому до аспірантури затверджені  ректором ЗДМУ як додаток 

5 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Запорізькому 

державному медичному університеті в 2022 році, які розроблені на основі Порядку 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України 27 квітня 2022 року № 392 (зі 

змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 

2022 року № 400, від 29 червня 2022 року N 598 (враховуючи зміни, внесені 

наказом Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2022 року N 608), 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.05.2022 № 487/37823 і 

розміщуються на офіційному сайті ЗДМУ та сайті відділу аспірантури і 

докторантури ЗДМУ (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/). Затверджені правила прийому до 

аспірантури діють протягом 2022 року.  

2. Правила прийому до аспірантури ЗДМУ визначають: 

- процедуру, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури; 

- зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору 

вступників до аспірантури за кожною спеціальністю. 

3. Провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти ЗДМУ здійснює відповідно до отриманої ліцензії. 

Ліцензований обсяг за рахунок видатків державного бюджету (державне 

замовлення) під час зарахування для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 

січня по 31 грудня (табл. 1). 

Таблиця 1.  

Обсяг прийому за рахунок видатків державного бюджету (державне 

замовлення) в аспірантуру ЗДМУ у галузі знань 22 «Охорона здоров’я»  

на 2022 рік 
 

Прийом 2022 

Без відриву від виробництва З відривом від виробництва Всього 

6 (вечірня) 10 16 

 

http://aspdoc.zsmu.edu.ua/
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4. Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється: 

- в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) та заочною формою навчання 

за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) та за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту); 

- поза аспірантурою за заочною формою навчання (для працівників, які 

професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну 

діяльність за основним місцем роботи у відповідному закладі вищої освіти). 

5. Прийом до аспірантури здійснюється на конкурсній основі незалежно від 

форми здобуття освіти та джерел фінансування навчання. 

6. Для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями галузі знань 22 

«Охорона здоров’я», для яких запроваджено додаткове регулювання приймаються 

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) 

з відповідної спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров’я», для яких 

запроваджено додаткове регулювання.  

7. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, 

особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої освіти 

нарівні з громадянами України, за винятками встановленими законодавством. 

ІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти на третьому (освітньо-

науковому) рівні 

1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-

науковому) рівні для громадян України та прирівняних до них осіб здійснюється: 

- за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення); 

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за 

кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових 

досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії). 

План прийому до аспірантури за державним замовленням затверджуються 

відповідно до чинного законодавства України і доводиться до ЗДМУ 

Міністерством охорони здоров’я України відповідним наказом. 

2. Підготовка аспірантів понад план державного замовлення здійснюється на 

підставі договорів, укладених між ЗДМУ та вступниками до аспірантури 

(установами, організаціями і підприємствами, що направили їх на навчання), 

якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку, включаючи 

виплату стипендії на умовах, визначених замовником підготовки. 
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3. Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції та вартість такої 

підготовки визначається Вченою радою ЗДМУ в межах ліцензованого обсягу за 

відповідною спеціальністю, за якою здійснюється освітня діяльність на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти та можливостей забезпечення 

кваліфікованого наукового керівництва і освітніх потреб аспірантів. 

4. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не 

захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ 

до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, 

витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку. 

ІІІ. Строки та порядок прийому заяв та документів для вступу до 

аспірантури ЗДМУ 

1. До початку прийому заяв та документів для вступу до аспірантури, ЗДМУ 

розміщує у засобах масової інформації та на офіційному сайті відділу аспірантури 

і докторантури (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/) оголошення із зазначенням 

спеціальностей, термінів та умов прийому, переліку необхідних документів для 

вступу. 

2. Прийом документів для вступу до аспірантури на очну (денну, вечірню) та 

заочну форми навчання за рахунок державного замовлення та за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб здійснює приймальна комісія разом з відділом аспірантури 

і докторантури ЗДМУ. 

Таблиця 2.  

Етапи та терміни вступної кампанії до аспірантури у 2022 році 

Етапи вступної 

кампанії 

Терміни вступної кампанії  

За рахунок державного 

замовлення і за кошти 

фізичних та/або 

юридичних осіб 

За кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

Початок прийому заяв та 

документів 
29 липня 2022 р. 24 жовтня 2022 р. 

Закінчення прийому заяв 

та документів 
23 серпня 2022 р. 23 листопада 2022 р. 

Строки проведення 

вступних випробувань 
з 25 по 29 серпня 2022 р. з 24 по 28 листопада 2022 р. 

Оприлюднення 

рейтингового списку 

рекомендованих до 

зарахування 

Не пізніше  

30 серпня 2022 р. 

Не пізніше  

29 листопада 2022 р. 

Зарахування вступників 
Не пізніше  

01 вересня 2022 р. 

Не пізніше  

01 грудня 2022 р. 

http://aspdoc.zsmu.edu.ua/
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3. Вступники для вступу в аспірантуру у встановлені терміни подають 

наступні документи: 

1) заяву на ім’я ректора; 

2) копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень (ступінь магістра / освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

3) копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи 

її спеціальний статус»; 

4) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

5) копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – 

військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – 

посвідчення про приписку до призовних дільниць), крім випадків 

передбачених законодавством; 

6) дві фотокартки 30 х 40 мм; 

7) копію сертифіката лікаря-спеціаліста, у разі, якщо здобувач вищої освіти за 

третім (освітньою-науковим рівнем) у процесі виконання власного 

наукового дослідження займається лікувально-діагностичною діяльністю; 

8) витяг з протоколу Вченої ради про рекомендацію на наукову роботу (за 

наявності); 

9) дійсний сертифікат на підтвердження знання іноземної мови відповідних 

тестів (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 

освіти або аналогічного рівня) (за наявності); 

10) список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності); 

11) презентацію дослідницьких пропозицій чи досягнень з обраної 

спеціальності. 

 У разі потреби вступник подає документ про визнання особи органами 

медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю або медичну довідку (для 

осіб з особливими освітніми потребами). 

4. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною 

комісією/відділом аспірантури і докторантури. Копії документів без пред'явлення 

оригіналів не приймаються. 

5. Під час прийняття на навчання в аспірантуру осіб, які подають документ 

про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою 

є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року 
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№ 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за 

№ 614/27059.  

ІV. Особливості організації прийому до аспірантури 

1. Прийом вступників на здобуття ступеня доктора філософії може 

проводитись очно та/або дистанційно приймальною комісією, яка створюється 

відповідним наказом ректора. 

2. Для проведення конкурсного відбору при вступі до аспірантури 

приймальна комісія організовує прийом заяв і документів, вступні випробування, 

здійснює конкурсний відбір претендентів на зарахування. 

3. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали усі 

необхідні для вступу документи згідно з цими Правилами прийому. 

4. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає 

рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до 

ЗДМУ. Про допуск до складання вступних випробувань до аспірантури 

вступникові повідомляється у тижневий термін. Оприлюднення списку осіб 

допущених до складання вступних випробувань здійснюється через офіційний 

сайт відділу аспірантури і докторантури ЗДМУ (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/). 

Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження 

вступних випробувань до аспірантури, виключно, у зв’язку з неподанням у 

встановлений строк документів, зазначених у пункті 3 розділу ІІІ 3 цих Правил, 

або поданням їх після закінчення встановленого строку. 

5. Вступні випробування до аспірантури ЗДМУ складаються з: 

1) вступного іспиту зі спеціальності у вигляді співбесіди (в обсязі програми 

рівня вищої освіти магістра (спеціаліста) з відповідної спеціальності) – 

ваговий коефіцієнт 0,5; 

2) вступного комбінованого іспиту з іноземної мови (англійської, німецької 

або французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти) – ваговий коефіцієнт 0,25.  

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним 

сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, 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 

http://aspdoc.zsmu.edu.ua/
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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) презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень з обраної спеціальності, 

яка полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення 

вступника – ваговий коефіцієнт 0,25. 

Оцінка результатів вступних випробувань здійснюється за шкалою від 100 до 

200 балів. 

6. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до аспірантури ЗДМУ, 

конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів вступного іспиту зі 

спеціальності, вступного іспиту з іноземної мови і балів презентації 

дослідницьких пропозицій чи досягнень, помножених на вагові коефіцієнти. Сума 

вагових коефіцієнтів дорівнює 1. 

7. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до 

ЗДМУ протягом одного календарного року. 

8. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора 

філософії. 

9. У ЗДМУ проведено реконструкцію усіх об’єктів інфраструктури 

(навчальних корпусів, гуртожитків, їдалень, лабораторій, Університетської 

клініки тощо) для доступу до них маломобільних груп населення, про що свідчить 

«Технічний звіт щодо доступності маломобільних груп населення до будівель 

Запорізького державного медичного університету», шифр 10066, 2019 рік. 

Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» з метою створення умов для якісного обслуговування 

співробітниками університету осіб, що потребують допомоги, та забезпечення 

комфортності перебування їх на території університету наказом ректора від 15 

лютого 2019 року № 76/1 «Про створення волонтерської групи» у ЗДМУ створено 

волонтерську групу для супроводу (надання допомоги) особам з обмеженими 

фізичними можливостями, громадянам похилого віку, іншим маломобільним 

групам населення під час перебування на території ЗДМУ. 

V. Особливості організації прийому до аспірантури іноземних громадян та 

осіб без громадянства 

1. Іноземні громадяни (далі – іноземці) та особи без громадянства вступають 

для навчання в аспірантурі ЗДМУ упродовж року. 

2. Вступні випробування до аспірантури ЗДМУ для іноземці складаються з:  

− вступного випробування зі спеціальності – ваговий коефіцієнт 0,5; 
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− з мови навчання (української) – ваговий коефіцієнт 0,5. 

Сума вагових коефіцієнтів дорівнює 1. Оцінка результатів вступних 

випробувань здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. 

3. ЗДМУ здійснює обчислення балів/оцінок вступника на основі документа 

про попередній здобутий рівень освіти. Мінімально необхідне для вступу 

значення кількості балів/оцінок становить – 3,8. 

4. Для вступу до аспірантури ЗДМУ іноземець особисто подає до ІІ 

міжнародного факультету/приймальної комісії такі документи: 

1) заяву у паперовій формі на ім’я ректора; 

2) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; 

3) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за 

наявності); 

4) 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 при 

вступі для здобуття ступеня доктора філософії; 

5) копію паспортного документа іноземного громадянина або документа, що 

посвідчує особу без громадянства; 

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України; 

7) 4 фотокартки розміром 30х40 мм; 

8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності); 

9) презентацію дослідницьких пропозицій чи досягнень з обраної спеціальності 

(за наявності);  

10) список опублікованих наукових праць і винаходів українською або 

англійською мовою (за наявності). 

Документи, зазначені у підпунктах 2-5 цього пункту, мають бути перекладені 

українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. 

Документи, зазначені у підпунктах 2-4 цього пункту, мають бути засвідчені в 

країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується у 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 особових 

справах вступників. 

5. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення іноземців 
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здійснюються в порядку, як для громадян України, на підставі наказу ректора 

ЗДМУ. 

6. Оплата освітніх послуг, що надаються ЗДМУ іноземцям, здійснюється за 

договорами (контрактами) за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше 

не передбачено міжнародними договорами України або договорами між 

закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність. 

7. Накази про зарахування іноземців на навчання видаються ректором ЗДМУ 

на підставі рішення приймальної комісії. Підтвердженням факту навчання може 

бути довідка, сформована в ЄДЕБО. 

8. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані 

навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року 

№ 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2015 року за № 

614/27059. 

Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за 

програмами академічної мобільності та стажування, за якими не передбачено 

присвоєння відповідних кваліфікацій/наукових ступенів. 

За результатами процедури визнання навчальний заклад приймає рішення 

щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам 

процедури визнання, або щодо відрахування іноземця. 

У разі встановлення неавтентичності наданого документа про здобутий 

освітній рівень заклад вищої освіти відраховує такого іноземця. 

9. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб здійснюється упродовж року для навчання в аспірантурі. 

10. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної 

мобільності або для здобуття вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти за узгодженими між ЗДМУ та іноземним закладами вищої освіти 

освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням договірних 

зобов’язань відповідних закладів вищої освіти. 

VІ Проведення вступних випробовувань 

1. Інформація про дату, місце та час проведення вступних випробувань 

оприлюднюється на сайті відділу аспірантури і докторантури ЗДМУ 

(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/) та/або на дошці оголошень приймальної комісії. 

2. Вступні випробування до аспірантури ЗДМУ проводяться предметними 

комісіями, до складу яких входить, як правило, три-п’ять осіб, які призначаються 

наказом ректора ЗДМУ. 

http://aspdoc.zsmu.edu.ua/
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3. До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори 

наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та 

відповідають за виконання освітньо-наукової програми. 

До складу предметних комісій можуть також входити представники інших 

закладів вищої освіти (наукових установ), з якими укладено договори про ведення 

спільної наукової діяльності та/або спільного керівництва дослідженнями 

аспірантів, та/або спільного виконання освітньо-наукової програми, або якщо 

здійснюється підготовка докторів філософії за освітньо- науковою програмою, 

узгодженою між ЗДМУ і науковою установою. 

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть також входити особи, 

які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють 

відповідною іноземною мовою і, за рішенням Вченої ради, можуть кваліфіковано 

оцінити рівень знання вступником відповідної мови. 

4. Програми вступних випробувань зі спеціальностей та з іноземної мови, для 

вступу в аспірантуру, розробляються, затверджуються ЗДМУ та оприлюднюються 

на офіційному сайті відділу аспірантури і докторантури ЗДМУ 

(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/). 

5. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням 

Приймальної комісії) 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 вступних випробувань не 

допускається. 

6. Апеляції на результати вступних випробувань подаються, відповідно до 

«Порядку подання та розгляду апеляцій при вступі до Запорізького державного 

медичного університету», у день проведення випробування або не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення оцінки вступного випробування та 

розглядаються апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня після їх 

подання. Склад апеляційної комісії затверджується наказом ректора ЗДМУ. 

7. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури 

приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою, 

визначеною цими Правилами прийому. 

8. У разі одержання однакових конкурсних балів, вступникам проводиться 

додаткове нарахування балів (за шкалою від 0 до 10 балів) за опубліковані наукові 

роботи з обраної спеціальності: 

− за 3 опубліковані статті у фахових журналах – 2 бали; 

− за 1 опубліковану статтю в журналах, які індексуються базами Scopus та Web 

http://aspdoc.zsmu.edu.ua/
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of Sciense – 3 бали; 

− за отримання патенту України на корисну модель – 2 бали; 

− за отримання патенту України на винахід – 3 бали. 

Якщо встановлені у цьому пункті правила не дають можливості визначити 

послідовність вступників у списку рекомендованих до зарахування, приймальна 

комісія ухвалює відповідне рішення на підставі аналізу поданих вступниками 

документів. 

9. Особи, які за результатами конкурсного відбору не можуть бути зараховані 

до аспірантури з підготовкою за рахунок державного замовлення та/або виявили 

бажання бути зарахованими до аспірантури на умовах повного відшкодування 

вартості підготовки, подають до приймальної комісії відповідну заяву. 

VІІ. Зарахування до аспірантури Запорізького державного медичного 

університету 

1. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури 

приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою, 

визначеною цими Правилами прийому. 

Про рішення приймальної комісії щодо зарахування до аспірантури на місця 

державного замовлення ЗДМУ інформує державного замовника – Міністерство 

охорони здоров’я України. 

Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується 

наказом ректора ЗДМУ. 

2. Аспіранту, одночасно з його зарахуванням, відповідним наказом ректора 

ЗДМУ призначається науковий керівник зі складу наукових або науково- 

педагогічних працівників з науковим ступенем. 

Рішенням Вченої ради аспіранту може бути призначено два наукових 

керівники з відповідним розподілом годин навантаження та обов’язків між ними. 

3. Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури ЗДМУ, вирішуються 

приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії 

оприлюднюються на дошці оголошень приймальної комісії та на офіційному сайті 

університету (http://zsmu.edu.ua) як правило в день його прийняття, але не пізніше 

дня, наступного після прийняття рішення. 

Керівники підприємств, установ і організацій, згідно з діючим 

законодавством, зобов’язані звільнити з роботи осіб, зарахованих до аспірантури 

з відривом від виробництва, в необхідний для своєчасного прибуття на навчання 

термін, підставою для звільнення з роботи є витяг з наказу ЗДМУ про зарахування. 

4. Подання, претендентом на вступ до аспірантури, недостовірних 

персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше вищу освіту, 

http://zsmu.edu.ua/
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про сертифікат на підтвердження знання іноземної мови, опубліковані наукові 

праці, патенти тощо є підставою для його відрахування. 

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про 

зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до ЗДМУ за 

власним бажанням. Відрахованим із ЗДМУ, за власним бажанням, особам подані 

ними документи повертають не пізніше наступного дня після подання заяви про 

відрахування. 

5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пункті 4 цього розділу, місце(я) 

може проводитись додатковий конкурсний відбір (за погодженням з державним 

замовником, якщо на місця, що фінансуються з державного бюджету). Участь у 

додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, 

які подавали заяву та були допущені до участі у конкурсі.  

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 27 грудня. 

6. У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб впродовж десяти календарних днів від дати початку навчання 

додатково укладається договір між ЗДМУ і фізичною та/або юридичною особою, 

яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе 

фінансові зобов'язання щодо її оплати. У разі відмови від укладання договору у 

встановлений у цьому абзаці термін, цей наказ скасовується в частині зарахування 

такої особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором між ЗДМУ і 

фізичною та/або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для 

себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. 

 

 

Обговорено на засіданні приймальної комісії «___» _____________ 2022 р. 

(протокол №____). 

 


