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Підготовка здобувачів вищої освіти
ступеня магістра, доктора філософії, 

доктора наук

1. Доктор філософії 
(кандидат наук)

Аспірантура 
за старою 

програмою:

очна, заочна 
до 31.12.2020?
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31.12.2020?

Поза 
аспіранту-

рою
(прикріплені 
асистенти)

2. Доктор наук

Д
о

к
т
о

р
а

н
т
у

р
а

П
о

за
 д

о
к
т
о

р
а

н
т
у

р
о

ю

3. Магістр 
(післядип-
ломний)
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Спеціальності 
(спеціалізації) аспірантур

1) 221 «Стоматологія», 

2) 222 «Медицина» - спеціалізації: 

•Акушерство та гінекологія, 
•Внутрішні хвороби
•Онкологія
•Дитяча хірургія
•Педіатрія
•Кардіологія
•Ревматологія
•Інфекційні хвороби
•Нервові хвороби
•Психіатрія
•Очні хвороби
•Оториноларингологія
•Шкірні та венеричні хвороби
•Травматологія та ортопедія
•Фтизіатрія
•Клінічна фармакологія
•Клінічна алергологія
•Гігієна та професійна патологія
•Соціальна медицина
•Нормальна анатомія
•Патологічна анатомія
•Фізіологія
•Патологічна фізіологія
•Фармакологія
•Мікробіологія
•Гістологія
•Хірургія
•Біохімія
•Анестезіологія та інтенсивна терапія
•Ендокринологія
•Гастроентерологія
•Загальна практика-сімейна медицина
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Спеціальності 
(спеціалізації) аспірантур
3).  228 «Педіатрія»:

• Педіатрія
• Дитяча хірургія

4).  229 «Громадське здоров’я» : 

• Гігієна та професійна патологія
• Соціальна медицина
• Епідеміологія

5).   091 «Біологія» :

• Нормальна анатомія
• Фізіологія людини та тварини 
• Біохімія
• Мікробіологія
• Генетика
• Гігієна та професійна патологія
• Екологія

4



Реформа 
програми 
аспірантури 

створено освітньо-наукові
програми з підготовки 
докторів філософії обсягом 
по 30,5 кредити ЄКТС, з 
врахуванням 4 необхідних 
компетентностей : 
•професійних, 
•філософських, 
•мовних 
•навичок дослідника. 



Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах) –п. 26 -

здобуття глибинних знань із спеціальності: засвоєння основних концепцій, 
розуміння  теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану 
наукових знань,  оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму (не 
менше12 кредитів ЄКТС);

оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, 
спрямованими на  формування системного наукового світогляду, професійної етики та 
загального культурного  кругозору (4-6 кредитів ЄКТС);

набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації 
результатів  дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних 
технологій у науковій  діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління 
науковими проектами  та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових 
досліджень, реєстрації прав  інтелектуальної власності (6 кредитів ЄКТС);

здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення 
результатів  своєї наукової роботи іноземною мовою в усній та письмовій формі, а також 
для повного  розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності (6-8 
кредитів ЄКТС).
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І. Глибинні знання зі спеціальності Медицина 
(Цикл професійної підготовки) 12,5 кредити

1.1. Вільний вибір здобувача: 
(спеціалізація) 10 кредитів (з них 4 
кредити практика (медична/педагогічна):

1. Акушерство та гінекологія
2. Внутрішні хвороби
3. Хірургія
4. Онкологія
5. Дитяча хірургія
6. Педіатрія
7. Кардіологія
8. Ревматологія
9. Інфекційні хвороби
10. Нервові хвороби
11. Психіатрія
12. Очні хвороби
13. Оториноларингологія
14. Шкірні та венеричні хвороби
15. Травматологія та ортопедія
16. Фтизіатрія
17. Клінічна фармакологія
18. Клінічна алергологія
19. Гігієна
20. Соціальна медицина
21. Нормальна анатомія
22. Патологічна анатомія
23. Нормальна фізіологія
24. Патологічна фізіологія
25. Фармакологія
26. Гістологія
27. Біохімія
28. Мікробіологія
29. Ендокринологія
30. Анестезіологія та інтенсивна терапія
31. Гастроентерологія 
32. Судова медицина
33. Урологія
34. Загальна практика-сімейна медицина

1.2. Клінічна медицина (1 
кредит) -
1 дисципліна з:
1. Внутрішня медицина – 1 
кредит
2. Хірургія – 1 кредит
3. Педіатрія – 1 кредит
4. Акушерство та гінекологія – 1 
кредит

1.3. Фундаментальна медицина 
(1,5 кредита) - 1 дисципліна з: 

1. Клінічна фармакологія (1,5 
кредити) 
2. Побічні дії ліків (1,5 кредити),
3. Клінічна фізіологія, 
патофізіологія та медична 
генетика (1,5 кредити), 
4. Клінічна біохімія та 
мікробіологія (1,5 кредити),
5. Клінічна морфологія (1,5 
кредити)
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І. Глибинні знання зі спеціальності Стоматологія (Цикл 
професійної підготовки) 12,5 кредитів

Вільний вибір здобувача:
1.1. (Спеціалізація) 10 кредитів (з них 4 кредити практика 
(медична/педагогічна):
1.2.1. Терапевтична стоматологія
1.2.1. Ортопедична стоматологія
1.2.1. Дитяча стоматологія
1.2.1. Хірургічна стоматологія

1.2. Клінічна медицина (1 кредит):
1.1.1. Сучасна стоматологія – 1 кредит;

1.3. Фундаментальна медицина (1,5 кредити) - 1 дисципліна з: 
1. Клінічна фармакологія (1,5 кредити); 
2. Побічні дії ліків (1,5 кредити);
3. Клінічна фізіологія, патофізіологія та медична генетика (1,5 
кредити); 
4. Клінічна біохімія та мікробіологія (1,5 кредити);
5. Клінічна морфологія (1,5 кредити);
6. Медична етика та деонтологія (1,5 кредити); 
7. Культура мови лікаря: термінологічний аспект (1,5 кредити); 
8. Публікаційні активність та наукометричні бази даних (1,5 
кредити); 
9. Біоетичні та медико-правові основи наукових досліджень 
(1,5 кредити).
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I. Глибинні знання зі спеціальності Педіатрія
(Цикл професійної підготовки) 12,5 кредитів

Вільний вибір здобувача:
1.1. (Спеціалізація) 10 кредитів (з них 4 кредити практика 
(медична/педагогічна):
1. Педіатрія
2. Дитяча хірургія

1.2. Клінічна медицина (1 кредит):
1. Педіатрія – 1 кредит;

1.3. Фундаментальна медицина (1,5 кредити) - 1 
дисципліна з: 
1. Клінічна фармакологія (1,5 кредити); 
2. Побічні дії ліків (1,5 кредити);
3. Клінічна фізіологія, патофізіологія та медична генетика 
(1,5 кредити); 
4. Клінічна біохімія та мікробіологія (1,5 кредити);
5. Клінічна морфологія (1,5 кредити);
6. Медична етика та деонтологія (1,5 кредити); 
7. Культура мови лікаря: термінологічний аспект (1,5 
кредити); 
8. Публікаційні активність та наукометричні бази даних (1,5 
кредити); 
9. Біоетичні та медико-правові основи наукових досліджень 
(1,5 кредити).
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I. Глибинні знання зі спеціальності Громадське здоров’я 
(Цикл професійної підготовки)  12,5 кредитів

Вільний вибір здобувача:
1.1. (Спеціалізація) 10 кредитів (з них 4 кредити практика 
(медична/педагогічна):
1. Соціальна медицина;
2. Гігієна та професійна патологія;
3. Епідеміологія.

1.2. Клінічна медицина (1 кредит):
1. Громадське здоров’я – 1 кредит;

1.3. Фундаментальна медицина (1,5 кредити), 1 дисципліна з: 
1. Клінічна фармакологія (1,5 кредити); 
2. Побічні дії ліків (1,5 кредити);
3. Клінічна фізіологія, патофізіологія та медична генетика (1,5 
кредити); 
4. Клінічна біохімія та мікробіологія (1,5 кредити);
5. Клінічна морфологія (1,5 кредити);
6. Медична етика та деонтологія (1,5 кредити); 
7. Культура мови лікаря: термінологічний аспект (1,5 кредити); 
8. Публікаційні активність та наукометричні бази даних (1,5 
кредити); 
9. Біоетичні та медико-правові основи наукових досліджень (1,5 
кредити);
10. Фармакоекономіка (1,5 кредити).

1
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I. Глибинні знання зі спеціальності Біологія
(Цикл професійної підготовки)  12,5 кредитів

Вільний вибір здобувача:
1.1. (Спеціалізація) 10 кредитів (з них 4 кредити практика 
(медична/педагогічна):
1. Нормальна анатомія;
2. 2. Фізіологія людини та тварини;
3. Біохімія;
4. Мікробіологія;
5. Генетика;
6. Гігієна та професійна патологія.

1.2. Знання зі спеціальності (1 кредит):
1. Основи біології людини – 1 кредит;

1.3. Професійна підготовка (1,5 кредити), 1 дисципліна з: 
1. Клінічна фізіологія, патофізіологія, медична генетика 
(1,5 кредити); 
2. Клінічна біохімія та мікробіологія (1,5 кредити);
3. Клінічна морфологія (1,5 кредити).
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ІІ. ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ  (ФІЛОСОФСЬКІ) 
КОМПЕТЕНТНОСТІ  6,0 кредитів ЄКТС

2.1. Обов’язкові дисципліни (4,5 кредити):
1.  Історія філософії як методологічна основа 
розвитку науки та цивілізації (4,5 кредити)

2.2. Вибіркові дисципліни (1,5 кредити)- 1 
дисципліна з:
1. Медична етика та деонтологія (1,5 
кредита);
2. Культура мови лікаря: термінологічний 
аспект 
(1,5 кредита);
3. Публікаційна активність та наукометричні
бази даних 
(1,5 кредита);
4. Біоетичні та медико-правові основи 
наукових досліджень
(1,5 кредита).
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ІІІ. УНІВЕРСАЛЬНІ НАВИЧКИ  ДОСЛІДНИКА
6,0 кредитів ЄКТС

3.1. Обов’язкові дисципліни (4,5 кредити):
1. Психолого-педагогічні основи викладацької 

діяльності (1,5 кредит);
2. Написання, фінансування та управління 

науковими проектами, реєстрація прав 
інтелектуальної власності (1,5 кредити); 

3. Медична статистика (1,5 кредити).

3.2. Вільний вибір здобувача (1,5 кредити), 1 
дисципліна з:
1.  Усна та письмова презентація результатів 
досліджень (1,5 кредити); 
2. Сучасні інформаційні технології в науковій 
діяльності (1,5 кредити);
3. Навики лабораторних доклінічних досліджень 
(1,5 кредити); 
4. Клінічні дослідження (1,5 кредити).

1
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ІV. МОВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
6 кредитів ЄКТС

4.1. Обов’язкові дисципліни (5 кредитів):

4.1.1. Англійська мова в науково-
медичному спілкуванні (5 кредитів)

4.2. Вільний вибір здобувача (1 кредит), 
1 дисципліна з:
1.  English academic writing (1 кредит);
2. Друга іноземна мова (1 кредит).

Всього 30,5 кредити ЄКТС, з них вільного
вибору здобувача 16,5 кредитів.

1
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Модернізовано навчальні плани для 
аспірантури з 54 дисциплін

З’явились сучасні та корисні для 
аспірантів дисципліни:

• «Публікаційна активність та 
наукометричні бази даних», 

•«Біоетичні та медико-правові основи 
наукових досліджень», 

•«Усна та письмова презентація 
результатів дослідження»

•«English Academic Writing» тощо

Реформа дисциплін  
аспірантури 



Вступні іспити до аспірантури 
включають:
1. іспит зі спеціальності, 
2. іспит з іноземної мови в 

обсязі, який відповідає рівню 
B2 Загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної 
освіти

3. презентацію дослідницьких 
пропозицій чи досягнень з 
обраної спеціальності (це 
допомагає згодом, через 2 
місяці після вступу, пройти 
планування на Вченій раді).

Реформа вступу 
до аспірантури 



Строки прийому 
документів для вступу на 
2017 рік:

•до докторантури, аспірантури 

1 - 18 серпня 2017 року

•для прикріплених асистентів 
(поза аспірантурою)

•До 1.09.2017



Реформа 
навчального процесу 
в  аспірантурі 
Організовано навчальний 
процес:
• для аспірантів очної (денної 
та вечірньої) зі щоденними 
заняттями з дисциплін згідно 
плану,  
•для заочної форми 
навчання – сесії двічі на рік,
•для прикріплених асистентів 
поза аспірантурою – 1 день 
на тиждень



Реформа 
докторантури 

Відкриті докторантури:

1
22 «Охорона здоров’я»
222 «Медицина» 
Фізіологія 
Спеціалізована вчена рада Д 05 600 02

2
22 «Охорона здоров’я»
222 «Медицина» 
Нормальна анатомія
Спеціалізована вчена рада Д 05 600 02

3
22 «Охорона здоров’я»
222 «Медицина» 
Акушерство та гінекологія 
Спеціалізована вчена рада Д 05.600.01

4
22 «Охорона здоров’я»
222 «Медицина» 
Хірургія
Спеціалізована вчена рада Д 05.600.01

5
22 «Охорона здоров’я»
222 «Медицина» 
Дитяча хірургія
Спеціалізована вчена рада Д 05.600.01

6
22 «Охорона здоров’я»
222 «Медицина» 
Інфекційні хвороби
Спеціалізована вчена рада Д 05.600.04

7
22 «Охорона здоров’я»
222 «Медицина» 
Педіатрія
Спеціалізована вчена рада Д 05.600.04



•Положення про порядок підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у 
Вінницькому національному медичному 
університеті ім. М.І. Пирогова

•Положення про прикріплення до 
Вінницького національного медичного
університету ім. М.І. Пирогова для 
здобуття вищої освіти ступеня доктора 
філософії поза аспірантурою

•Правила прийому на навчання до ВНМУ 
ім. М.І. Пирогова. 

Реформа нормативних 
документів



Невирішені 
питання:

•приналежність наукового керівника 
аспіранта/прикріпленого асистента поза 
аспірантурою/докторанта/здобувача 
наукового ступеня доктора наук поза 
докторантурою до відповідного ВНЗ; 

• молоді факультети без ліцензії обмежені в 
можливості підготовки кадрів;

•перспективи аспірантів, які навчаються за 
попереднім Положенням (1999 р.); 

•функціонування в майбутньому 
спеціалізованих вчених рад, рад для 
проведення разового захисту;

•підготовка та видача додатків до диплому 
доктора філософії європейського зразка 
аспірантам та прикріпленим асистентам 
поза аспірантурою;

•реєстрація даних в Єдиній державній 
електронній базі з питань освіти



22

Дякую за 

увагу!

Дякую за увагу!


