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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

У ПОЛОЖЕННІ 
 

 

ЄКТС (ECTS) – Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 

ЄПВО – єдиний простір вищої освіти 

МОН – Міністерство освіти і науки  

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я  

ЗВО – заклад вищої освіти 

Університет – Львівський національний медичний університет імені 

Данила Галицького  
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у Львівському національному медичному університеті 

імені Данила Галицького (далі – Положення) є основним нормативним 

документом, що визначає механізм підготовки здобувачів вищої освіти на 

третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою 

здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук відповідно до 

системи стандартів вищої освіти. 

1.2. Положення складено у відповідності до Конституції, Закону України 

«Про Вищу освіту», указів Президента України, постанов Верховної Ради 

України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і 

науки, наказів Міністерства охорони здоров’я України, наказів ректора 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

(далі – Університету), рішень вченої ради Університету. 

1.3. Університет вносить і постійно підтримує в актуальному стані 

інформацію в Єдиній державній електронній базі з питань освіти згідно з 

вимогами чинного законодавства. 

1.4. Університет забезпечує науково-педагогічних працівників і суб’єктів 

навчання засобами навчання (навчальною, методичною, науковою літературою, 

технічними та іншими засобами) відповідно до своїх матеріальних та фінансових 

можливостей. 

1.5. Згідно з чинним законодавством навчальний процес в Університеті 

здійснюється державною мовою.  

1.6. Вступ до аспірантури та докторантури здійснюється на конкурсній 

основі відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), 

затвердженому Постановою Кабінету міністрів України від 23.03.2016 р. № 261, 

та правил прийому до Університету. Правила прийому до Університету, зокрема 

щодо прийому до аспірантури та докторантури, затверджує вчена рада на основі 

Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти та в установлені строки 

оприлюднюють їх на офіційному веб-сайті. 

1.7. Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що 

здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра 

(спеціаліста). 

Доктор наук – це другий науковий ступінь, який здобуває особа на 

науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії і передбачає 
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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 закладу вищої освіти для здобуття ступеня 

доктора філософії. 

Докторант – особа, зарахована до закладу вищої освіти для здобуття 

ступеня доктора наук. 

1.8. Підготовка в аспірантурі та докторантурі здійснюється: 

- за державним замовленням (за рахунок коштів державного бюджету України); 

- на умовах контракту (за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб). 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

здійснюється: 

- в аспірантурі ЗВО за очною денною, очною вечірньою, або заочною формами 

навчання 

вечірня форма навчання – для співробітників кафедр Університету та осіб, що 

працюють на клінічних базах чи інших структурах, на яких розташовані 

відповідні кафедри; 

- поза аспірантурою (для осіб, які професійно проводять наукову, науково-

дослідну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у 

Львівському національному медичному університеті імені Данила 

Галицького). 

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється в докторантурі 

ЗВО 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 філософії в аспірантурі за спеціальностями розподіляється на конкурсній 

основі між закладами вищої освіти та науковими установами. До участі в 

конкурсі на розміщення державного замовлення допускаються лише заклади 

вищої освіти та наукові установи, які на момент проведення конкурсу мають 

ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) 

рівні вищої освіти за відповідною спеціальністю. 
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Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним 

замовленням, та вартість такої підготовки визначаються вченою радою 

Університету з урахуванням ліцензійного обсягу, зазначеного в ліцензії 

Університету, 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. 

Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури і 

докторантури Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького здійснює вчена рада Університету. 

В Університеті для координації діяльності структурних підрозділів, які 

здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук, працює науковий відділ (сектор аспірантури).  

1.9. 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, які витрачені 

на їх підготовку. 

Для врегулювання відносин між аспірантом або докторантом та закладом 

вищої освіти укладається договір. 

Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для 

кожного рівня вищої освіти та спеціальності. 

1.10. Підготовка в аспірантурі чи докторантурі передбачає виконання 

особою відповідної освітньо-наукової або наукової програми Університету за 

певною спеціальністю (спеціалізацією) та проведення власного наукового 

дослідження. Невід'ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури та 

наукової програми докторантури є підготовка та публікація наукових статей.  

1.11. Аспіранти і докторанти проводять наукові дослідження згідно з 

індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки 

виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту 

дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі та докторантурі.  

  Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його 

науковим керівником (консультантом) та затверджується вченою радою 

Університету протягом двох місяців з дня зарахування здобувача на навчання.  

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання 

здобувачем відповідного ступеня і використовується для оцінювання успішності 

виконання запланованої наукової роботи.  
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1.12. Науковий керівник аспіранта, консультант докторанта:  

- здійснює методичне і змістовне консультування аспіранта/докторанта щодо 

наукового дослідження;  

- забезпечує постійний контроль за виконанням індивідуального плану 

наукової і навчальної роботи аспіранта;  

- несе відповідальність за дотримання строків виконання та своєчасність 

подання дисертації до спеціалізованої вченої ради.  

Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без 

поважних причин, які передбачені законодавством, може бути підставою для 

ухвалення вченою радою Університету рішення про відрахування аспіранта або 

докторанта.  

1.13. Підготовка в аспірантурі та докторантурі завершується публічним 

захистом наукових досягнень у формі дисертації аспіранта або докторанта у 

спеціалізованій вченій раді. Здобувачі мають право на вибір спеціалізованої 

вченої ради.  

1.14. Аспірант має право на дострокове виконання навчального плану за 

індивідуальним графіком. 

1.15. Аспірант або докторант, який захистився до закінчення строку 

підготовки в аспірантурі або докторантурі, при умові дострокового виконання 

навчального плану, має право за власним вибором:  

- отримати одноразову виплату в сумі залишку стипендії, передбаченої у 

бюджеті Університету на відповідний календарний рік, та за власною заявою 

бути відрахованим з аспірантури або докторантури;  

- отримати за власною заявою оплачувану академічну відпустку на строк, що 

залишився до завершення нормативного строку підготовки в аспірантурі або 

докторантурі.  

Якщо аспірант захистив дисертацію на другому чи третьому році підготовки 

в аспірантурі та був обраний за конкурсом на відповідну посаду наукового 

(науково-педагогічного) працівника у Львівському національному медичному 

університеті імені Данила Галицького, то загальна сума залишку стипендії 

нараховується йому як щомісячна надбавка до заробітної плати. 
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2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АСПІРАНТІВ І ДОКТОРАНТІВ 
 

2.1. Аспіранти і докторанти користуються правами здобувачів вищої освіти, 

визначеними Законом України «Про вищу освіту». З метою належного 

проведення наукових досліджень аспіранти і докторанти також мають право на:  

- вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної в 

Університеті;  

- отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо 

власного дослідження від наукового керівника (консультанта); 

- на чіткий розподіл обов’язків між науковими керівниками у разі 

призначення вченою радою ЛНМУ імені Данила Галицького двох керівників;  

- безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, 

забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи;  

- академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про 

порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579;  

- академічну відпустку, зокрема за станом здоров’я, у зв’язку з вагітністю та 

пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відповідно 

до законодавства; 

- реалізацію академічну мобільність (Постанова Кабінету Міністрів України 

від 12.08.2015 р. № 579) – навчання чи стажування в освітніх і наукових 

установах (у тому числі іноземних держав). Рішення щодо надання в такому 

випадку академічної відпустки приймає вчена рада факультету; 

- визнaння і зарахування результaтів нaвчaння у неформaльній aбо 

інформaльній освіті. 

2.2. Аспіранти і докторанти зобов’язані виконувати всі обов’язки 

здобувачів вищої освіти, визначені Законом України «Про вищу освіту». З метою 

забезпечення належного проведення наукових досліджень аспіранти і докторанти 

також зобов’язані:  

- дотримуватися морально-етичних норм і стандартів поведінки 

дослідників у галузі охорони здоров'я, які встановлені Університетом;  

- виконувати індивідуальний план роботи (індивідуальний план навчальної 

і наукової роботи аспіранта) та систематично звітувати про хід його виконання 

перед науковим керівником/консультантом, на засіданні кафедри, вченої ради 

факультету;  



8 

 

- захистити в установлений строк свої наукові досягнення у вигляді 

дисертації (для аспірантів), або опублікованої монографії чи за сукупністю 

опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях 

статей (для докторантів) у спеціалізованій вченій раді.  

2.3. Аспіранти/докторанти/здобувачі наукового ступеня усіх форм 

навчання несуть відповідальність за подання своєї науково-дослідної роботи для 

здійснення антиплагіатної експертизи у порядку визначеному «Положенням про 

первинну експертизу наукових праць на наявність академічного плагіату у 

Львівському національному медичному  імені Данила Галицького». 

2.4. На аспірантів/докторантів/здобувачів наукового ступеня усіх форм 

навчання поширюється антикорупційна програма, яка затверджена наказом 

№ 1201-з Львівського національного медичного університету Данила Галицького 

від 2.04. 2019 року. 

2.5. Покладання на аспіранта/докторанта обов’язків, які не пов’язані з 

виконанням відповідної освітньо-наукової програми та підготовкою дисертації 

(монографії, статті тощо), у Львівському національному медичному університеті 

імені Данила Галицького забороняється.  

2.6. Аспіранти і докторанти мають право брати участь у конкурсах на 

отримання грантової підтримки наукових досліджень та стипендій, які засновані 

на честь видатних діячів науки, освіти, культури, громадських діячів, а також які 

засновані Президентом України, Кабінетом Міністрів України, державними чи 

недержавними органами, підприємствами, установами чи організаціями. 

 

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ 

 

3.1. До аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній 

основі приймаються громадяни України, які здобули ступінь магістра або 

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста з відповідної спеціалізації медичного 

та фармацевтичного спрямування. 

3.2. Прийом до аспірантури здійснюється за такими науковими 

спеціальностями: 

221 Стоматологія; 

222 Медицина;  

226 Фармація, промислова фармація;  

228 Педіатрія. 

3.3. Для участі у конкурсному відборі до аспірантури в Університет 

вступники подають:  
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 заяву про вступ до аспірантури вступники подають особисто в паперовій 

формі. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію), форму 

навчання. Зразок заяви розміщено на веб-сторінці наукового відділу в 

розділі «аспірантура»; 

 копію паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника 

податків (РНОКПП); 

 військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці – 

для військовозобовʼязаних; 

 копію диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням 

отриманого ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста з додатком, завірені у відділі кадрів за місцем роботи (навчання) 

або в установленому законодавством порядку; 

 сертифікат лікаря спеціаліста після навчання в інтернатурі (на циклах 

спеціалізації), якщо здобувач вищої освіти буде займатися лікувально-

діагностичною діяльністю; 

- список опублікованих навчально-методичних та наукових праць з вказанням 

їх імпакт-фактору, квартилю журналу (Q1-Q4) та DOI і окремі переліки 

праць (форма 11):  

 у SciVerse Scopus / Web of Science 

 у наукових фахових виданнях України  

 патенти на винаходи / патенти на корисну модель 

 в інших іноземних та вітчизняних виданнях за спеціальністю 

 особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою 3x4 см, завірений 

печаткою за місцем роботи або навчання; 

 копію трудової книжки, завірену за місцем роботи;  

 характеристику-рекомендацію з останнього місця роботи; 

 рекомендацію вченої ради Університету на наукову роботу (за наявності);  

 міжнародні сертифікати, що підтверджують рівень знання іноземної мови не 

нижче В2 (за наявності);  

 автобіографію; 

 2 фотокартки 3x4 см; 

 вступники з особливими потребами подають медичну довідку №086/о з 

лікарським висновком про професійну придатність та можливість навчання 

в аспірантурі за обраною спеціальністю (спеціалізацією) згідно з переліком 

методичних вказівок по медичному відбору осіб, які поступають у ЗВО; 

 картку аспіранта за встановленою формою, що оприлюднена на веб-сторінці 

наукового відділу Університету в розділі «аспірантура» в письмовій та 

електронній формі.  
 

Під час подання заяви вступник пред’являє оригінали документів особисто. 
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Копії документів засвідчуються з оригіналами Приймальною комісією 

Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документів 

без пред’явлення оригіналів не приймаються.  

3.4. Подання претендентом на вступ до аспірантури (докторантури) 

недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту вищу 

освіту, про складені іспити, опубліковані наукові праці тощо, є підставою для 

відмови у вступі до Університету. 

3.5. Рішення про допуск до вступних іспитів до аспірантури приймає 

виключно Приймальна комісія. 

За відсутності повного комплекту документів або подання їх після 

закінчення встановленого терміну, вступник не допускається до участі у 

складанні вступних іспитів до аспірантури. 

3.6. Особам, які за рішенням приймальної комісії допущені до складання 

вступних іспитів до аспірантури з відривом або без відриву від виробництва, 

право для складання вступних іспитів надається один раз на рік. 

Вступні іспити до аспірантури у Львівському національному медичному 

університеті імені Данила Галицького складаються з: 

 вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти 

магістра (спеціаліста) з відповідної спеціальності); 

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

сертифікатом Goethe-zertifikate (GER), 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 – 200. 

3.7. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводять предметні комісії, 

які призначаються наказом ректора Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького. 

Оцінка результатів вступних іспитів здійснюється за шкалою від 100 до 200 

балів. 

До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори 

наук, які здійснюють наукові дослідження за певною спеціальністю та 

відповідають за виконання освітньо-наукової програми. 
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До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також 

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

відповідною іноземною мовою та за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано 

оцінити рівень знань вступника. 

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

впродовж календарного року. 

3.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні 

випробування у визначений розкладом час, не склали вступний іспит (менше 100 

балів) забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в 

наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. Конкурсний відбір 

проводиться на основі конкурсного бала на підставі результатів вступних іспитів 

до аспірантури. Приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника 

згідно з Правилами прийому. 

 

Першочергове право при зарахуванні до аспірантури надається: 

- особам, які мають наукові публікації у виданнях, що індексуються в 

міжнародних наукометричних базах SciVerse Scopus / Web of Science 

- особам, які мають наукові публікації у наукових фахових виданнях України 

- особам, які мають патенти на винаходи або патенти на корисну модель 

- особам, які мають наукові публікації в інших іноземних та вітчизняних 

виданнях  

- особам, які мають сертифікат міжнародного зразка з англійської, німецької, 

або французької мови, що відповідає рівню В2 

- особам, які рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою 

Університету. 

Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії не 

передбачений. 

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 наказом ректора Університету 

призначається науковий керівник з числа наукових або науково-педагогічних 

працівників з науковим ступенем. 
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Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над 

дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень 

аспіранта, контролює виконання індивідуального плану навчальної і наукової 

роботи 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 керівник, який має ступінь доктора філософії, може здійснювати 

одночасне наукове керівництво роботою над дисертаціями, як правило, не більше 

трьох здобувачів наукового ступеня доктора філософії. 

На здійснення наукового керівництва роботою над дисертацією одного 

аспіранта науковому керівнику відводиться щороку 50 академічних годин 

навчального навантаження.  

Рішенням вченої ради відповідного факультету може бути призначено два 

наукових керівники з відповідним розподілом годин навчального навантаження 

та обов'язків між ними. 

 

4. ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА 

ФІЛОСОФІЇ В АСПІРАНТУРІ 

 

4.1. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в 

аспірантурі здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним 

планом, що затверджуються вченою радою та вводиться в дію наказом ректора 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького для 

кожної спеціальності.  

Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний виконати всі 

вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, 

навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, 

розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної 

діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого 

мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, та публічно 

захистити наукові досягнення у формі дисертації.  

4.2. Вчена рада Університету має право прийняти рішення про визнання 

набутих аспірантом в інших закладах вищої освіти (наукових установах) 

компетентностей з однієї чи декількох навчальних дисциплін (зарахувати 
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кредити ЄКТС), обов’язкове здобуття яких передбачено освітньо-науковою 

програмою аспірантури.  

4.3. Навчальний план аспірантури повинен містити інформацію про перелік 

та обсяг навчальних дисциплін (60 кредитів Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи (далі – ЄКТС), послідовність їх вивчення, форми 

проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми 

поточного і підсумкового контролю. 

4.4. Облік трудомісткості навчальної роботи в Університеті здійснюється у 

кредитах ЄКТС. Ціна кредиту ЄКТС становить 30 академічних годин. 

Поточний і підсумковий контроль здійснюється згідно з «Критеріями, правилами 

і процедурами оцінювання результатів навчальної діяльності аспірантів та 

здобувачів за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти у Львівському 

національному медичному університеті імені Данила Галицького» затвердженого 

рішенням вченої ради Університету від 18.12.2019 року № 12-ВР, введений в дію 

наказом ректора від 18.12.2019 року № 4348-з. 

4.5. Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії передбачає обов’язкове проходження аспірантом педагогічної 

практики. 

Педагогічна практика є основною складовою, яка охоплює теоретичні знання 

та їх практичне застосування. Вона покликана сформулювати у аспірантів 

систему педагогічних вмінь та навичок, фаховість, продукування власного 

підходу до викладацької діяльності в умовах, які відповідатимуть майбутній 

професії. Педагогічна практика організовує взаємодію між двома компонентами 

навчального процесу викладачем (аспірантом) та студентами. 

Саме під час практики аспіранти розвивають у собі вміння живого 

спілкування зі студентами, навчаються застосовувати теоретичні знання здобуті в 

рамках вивчених дисциплін. 

Педагогічна практика передбачає виконання основних видів робіт згідно з 

«Положенням про педагогічну практику аспіранта Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького» 

У процесі педагогічної практики поглиблюються знання з пелагогіки вищої 

школи, розвиваються та закріплюються вміння здійснювати науково-

методичний аналіз навчальних програм окремих навчальних дисциплін. 

4.6. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення 

власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових 

керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.  

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним 

розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового 
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завдання в певній галузі знань або на межі кількох галузей, результати якого 

становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі (галузей) та 

оприлюднені у відповідних публікаціях.  

Наукова складова освітньо-наукової програми оформляється у вигляді 

індивідуального плану наукової роботи аспіранта і є невід’ємною частиною 

навчального плану аспірантури.  

4.7. Атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснює 

спеціалізована вчена рада, утворена для проведення разового захисту, на підставі 

публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.  

Стан готовності дисертації аспіранта до захисту визначається науковим 

керівником (або консенсусним рішенням двох керівників).  

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом 

його індивідуального плану навчальної і наукової роботи.  

4.8. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за 

державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною, 

вечірньою) формою навчання.  

4.9. Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького приймає участь в конкурсі на розміщення державного замовлення як 

заклад вищої освіти, який на момент проведення конкурсу має ліцензію на 

провадження освітньо-наукової діяльності на третьому (освітньо-науковому) 

рівні вищої освіти за відповідною спеціальністю.  

4.10. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним 

замовленням, та вартість такої підготовки визначаються вченою радою 

Університету з урахуванням ліцензійного обсягу, зазначеного в ліцензії 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, за 

якою він провадить освітньо-наукову діяльність на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти, та можливостей забезпечення кваліфікованого 

наукового керівництва та задоволення освітніх потреб аспірантів за відповідною 

спеціальністю.  

 

5. ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ  

ПОЗА АСПІРАНТУРОЮ 

 

5.1. Особи, які професійно проводять наукову, науково-дослідну або 

науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у Львівському 

національному медичному університеті імені Данила Галицького, мають право 

здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в 

Університеті без переривання трудової діяльності або під час перебування у 
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творчій відпустці. Таких осіб прикріплюють строком до п'яти років до 

університету, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому 

рівні вищої освіти за відповідною спеціальністю. 

5.2. Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою 

передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньо-наукової програми 

аспірантури Університету згідно з затвердженим індивідуальним планом 

навчальної і наукової роботи прикріпленої особи та публічний захист дисертації у 

спеціалізованій вченій раді. 

5.3. 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 Університетуніверситету. 

5.4. У разі звільнення з роботи, особа втрачає право здобувати вищу освіту 

ступеня доктора філософії поза аспірантурою у Львівському національному 

медичному університеті імені Данила Галицького та має право: 

 продовжувати свою підготовку для здобуття ступеня доктора філософії 

поза аспірантурою у ЗВО, до якого особа зарахована на посаду науково-

педагогічного чи наукового працівника; 

 вступати до аспірантури ЗВО для здобуття відповідного ступеня за очною 

(денною, вечірньою) або заочною формами навчання і на зарахування їй 

відповідних кредитів ЄКТС, здобутих поза аспірантурою. 

 

6. ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК  

У ДОКТОРАНТУРІ 

 

6.1. З метою завершення роботи над науковими дослідженнями та 

оформлення їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для 

здобуття ступеня доктора наук особа має право вступити до докторантури. 

Протягом строку перебування в докторантурі докторант повинен подати до 

спеціалізованої вченої ради результати своїх наукових досягнень у вигляді 

дисертації, або опублікованої монографії, або наукової доповіді за сукупністю 

статей, які опубліковані у вітчизняних та міжнародних рецензованих фахових 

виданнях, перелік яких затверджується МОН України. 

6.2. Перебування в докторантурі не є обов’язковою умовою для подання 

наукових досягнень до спеціалізованої вченої ради та подальшого їх публічного 

захисту для здобуття ступеня доктора наук. 
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6.3. До докторантури приймаються громадяни України, які мають ступінь 

доктора філософії чи 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. 

6.4. Докторантура відкривається за рішенням вченої ради ЛНМУ імені 

Данила Галицького, що вводиться в дію наказом ректора Університету, 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. 

6.5. Вступники до докторантури у Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького подають такі документи: 

 заяву про вступ до докторантури, яку вступник подає особисто в паперовій 

формі. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію);  

 копію паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника 

податків (РНОКПП); 

 військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці – 

для військовозобов'язаних; 

 копію диплома доктора філософії або кандидата наук; 

- список опублікованих навчально-методичних та наукових праць з вказанням 

їх імпакт-фактору, квартилю журналу (Q1-Q4) та DOI і окремі переліки 

праць (форма 11):  

 у SciVerse Scopus / Web of Science 

 у наукових фахових виданнях України  

 патенти на винаходи / патенти на корисну модель 

 в інших іноземних та вітчизняних виданнях за спеціальністю. 

 особовий листок з обліку кадрів із вклеєною фотокарткою 3x4 см; 

 копію трудової книжки, завірену за місцем роботи;  

 автобіографію; 

 завірену копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої 

спеціальності; 

 копію сертифіката спеціаліста про закінчення інтернатури (завірену); 

 вступники з особливими потребами подають медичну довідку №086/о з 

лікарським висновком про професійну придатність та можливість навчання 

в аспірантурі за обраною спеціальністю (спеціалізацією) згідно з переліком 

методичних вказівок по медичному відбору осіб, які поступають у ЗВО; 

 письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену 

доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим 
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працівником Університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі 

вступу до докторантури (за наявності). 

Під час подання заяви вступник пред’являє оригінали документів особисто. 

Копії документів засвідчуються з оригіналами Приймальною комісією 

Університету або в установленому законодавством порядку.  

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.  
 

6.6. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до 

вступу подає завідувачу кафедри розгорнутий план науково-дослідницької 

роботи та/або інформацію про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки 

результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня 

надходження документів на засіданні кафедри заслуховується наукова доповідь і 

шляхом голосування визначається можливість зарахування вступника до 

докторантури. Висновки засідання кафедри подаються на розгляд вченої ради 

Університету. 

6.7. Вчена рада Університету на засіданні розглядає висновки кафедри 

щодо вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури. 

Рішення вченої ради Університету з призначенням наукового консультанта 

затверджується і вводиться в дію наказом ректора Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького. 

На здійснення наукового консультування відводиться щороку по 50 

академічних годин навантаження на одного докторанта. Науковий консультант 

може здійснювати підготовку лише одного докторанта. 

Державне замовлення на підготовку здобувача вищої освіти ступеня 

доктора наук в докторантурі за спеціальностями розподіляється на конкурсній 

основі між закладами вищої освіти та науковими установами, у яких діють 

спеціалізовані вчені ради з відповідних спеціальностей. 

Інформація про розподіл державного замовлення оприлюднюється на веб-

сайтах закладів вищої освіти, що отримали державне замовлення на підготовку 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук. 

6.8. Атестація докторанта здійснюється постійно діючою спеціалізованою 

вченою радою з відповідної спеціальності, яка функціонує у ЛНМУ імені Данила 

Галицького, до якого зарахований докторант. Якщо у Львівському національному 

медичному університеті імені Данила Галицького, до якого зарахований 

докторант, не функціонує спеціалізована вчена рада з відповідної спеціальності, 

атестацію докторанта може здійснювати постійно діюча спеціалізована вчена 

рада з відповідної спеціальності іншого закладу вищої освіти (наукової установи) 

за клопотанням Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького або за заявою докторанта.  
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