Правила прийому
до докторантури та ад’юнктури
Української військово-медичної академії у 2022 році
Правила прийому (далі – Правила) розроблені відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 “Про затвердження
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”, Наказу
Міністерства освіти і науки України від 13.10.2021 року № 1098 “Про
затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022
році”, наказу Міністра оборони України від 24 лютого 2017 року № 115 “Про
затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах
(науково-дослідних установах) Міністерства оборони України”, та Плану
прийому до докторантур та ад’юнктур вищих військових навчальних закладів і
науково-дослідних установ Збройних Сил України (далі – ЗС України) на 2022
рік, для заміщення науково-педагогічних та наукових посад в системі
військово-медичної освіти та науки.
Даними Правилами регламентується порядок прийому до докторантури та
ад’юнктури Української військово-медичної академії (далі – УВМА).
Правила прийому до докторантури та ад’юнктури визначають:
процедуру, перелік і строки подання документів для вступу до
докторантури та ад’юнктури;
зміст, форму і строки вступних іспитів для конкурсного відбору
вступників до ад’юнктури.
Підготовка докторі філософії в УВМА (третій освітньо-науковий рівень)
здійснюється відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України
“Про ліцензування видів господарської діяльності” та на підставі рішень
Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України. Відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України від 22.02.2021 року № 19-л УВМА
отримала ліцензію на провадження освітньої діяльності на ІІІ освітньонауковому рівні з підготовки докторів філософії за спеціальністю 222
Медицина, спеціалізації: “Внутрішні хвороби”; “Хірургія”; “Гігієна та
професійна патологія”; “Соціальна медицина”, “Анестезіологія та інтенсивна
терапія”. У 2022 році на підготовку в ад’юнктурі УВМА заплановано 3 місця.
Таблиця 1
Шифр спеціальності

Спеціальність

Обсяги

222

Медицина

3

Підготовка докторів наук в УВМА (четвертий науковий рівень)
здійснюється відповідно до вимог Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових
установах), який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
23.03.2016 року № 261, рішення Вченої ради УВМА (протокол від 16.07.2016

№184) наказу начальника УВМА від 16.08.2016 № 90. Докторантура відкрита за
спеціальністю 222 Медицина. У 2022 році на підготовку в докторантурі УВМА
заплановано 1 місце.
Таблиця 2
Шифр спеціальності

Спеціальність

Обсяги

222

Медицина

1

І. Загальні положення.
1.1. Українська військово-медична академія оголошує прийом на
навчання до ад’юнктури фахівців з вищою медичною освітою за третім
освітньо-науковим рівнем доктор філософії.
1.2. До ад’юнктури УВМА на конкурсній основі приймаються офіцери
медичної служби Збройних Сил України, які перебувають на військовій службі,
мають повну вищу медичну освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем
“спеціаліст” або “магістр”, виявили здібності до науково-педагогічної або
наукової роботи та мають досвід служби у військах (силах) не менше 2 років.
1.3. За рекомендаціями Вченої ради УВМА та після погодження із
Департаментом військової освіти і науки Міністерства Оборони України, та
Командуванням Медичних сил Збройних Сил України на підготовку
відповідних військових фахівців з вищою освітою до ад’юнктури можуть
прийматися офіцери безпосередньо після закінчення навчання та отримання
ними вищої освіти оперативно-тактичного рівня за умови, якщо вони виявили
відмінні здібності в навчанні та схильність до науково-педагогічної або
наукової роботи.
1.4. Конкурс до ад’юнктури повинен бути, як правило, не менше двох
кандидатів на одне місце.
1.5. Вік осіб офіцерського складу, які вступають до ад'юнктури для
здобуття наукового ступеня доктора філософії не повинен перевищувати 45
років.
1.6. До докторантури УВМА приймаються особи офіцерського складу
віком не старше 47 років, які мають науковий ступінь доктора філософії
(кандидата медичних наук), вагомі наукові здобутки та опубліковані праці з
обраної наукової спеціальності та які в змозі на високому науковому рівні
проводити наукові дослідження.
1.7. Фінансування підготовки офіцерів медичної служби в ад’юнктурі
здійснюється за рахунок надходжень з Державного бюджету України (за
відповідними кодами економічної класифікації видатків та статтями витрат
кошторису Міністерства оборони України).
II. Організація прийому до ад’юнктури Академії.
2.1. Для проведення прийому до ад’юнктури в Академії створюється
приймальна комісія під головуванням начальника УВМА. Члени приймальної

комісії призначаються начальником УВМА з числа командування, начальників
факультетів, кафедр, відділів Науково-дослідного інституту проблем військової
медицини УВМА (далі – НДІ ПВМ), а також передбачуваних наукових
керівників ад’юнктів.
2.2. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до ад’юнктури
виноситься приймальною комісією УВМА за результатами співбесіди,
розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового
висновку передбачуваного наукового керівника. Рішення доводять до
кандидата не пізніше двох місяців до початку вступних іспитів до ад’юнктури.
2.3. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до
складання вступних іспитів до ад’юнктури у зв'язку з неподанням у
встановлений термін всіх або окремих документів, названих у пунктах 3.2, 3.3
цих Правил, або поданням їх після закінчення встановленого терміну, не
виконання вимог Правил прийому (цих Правил).
III. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів,
конкурсного відбору та зарахування на навчання.
3.1. Прийом рапортів та документів, відбір випускників, вступні
випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до
ад’юнктури проводиться відповідно до Правил прийму у наступні терміни
(табл. 1):
Таблиця 3
Етапи вступної компанії
рапортів
та
1 грудня 2021 р. - 1 лютого 2022 р.

Початок
прийому
документів
Відбір вступників на навчання
Проведення вступних випробувань

Конкурсний відбір
Термін зарахування вступників до
Академії

1 лютого 2022 р. - 30 квітня 2022 р.
Згідно із графіком вступних іспитів
у НУОУ ім. Івана Черняхівського
(червень 2022 року),
графік буде доведено окремо
Після проведення вступних
випробувань, до 15 липня 2022 р.
згідно з наказом Міністра оборони
України, до 1 вересня 2022 р.

3.2. УВМА у грудні року, що передує року набору, оголошує в засобах
масової інформації про прийом до ад’юнктури та докторантури із зазначенням
правил прийому та розміщує їх на своєму вебсайті.
3.3. Офіцери, які бажають вступити до ад’юнктури (докторантури)
до 1 лютого року вступу особисто подають за підпорядкованістю рапорт на ім’я
командира військової частини, в якому вказують: військове звання, прізвище,
ім’я та по батькові, займану посаду, дату народження, попередню військову
освіту, спеціальність, за якою бажають навчатися.
До рапорту вступника додаються:

копія паспорта громадянина України (1, 2–3, 10–11 сторінки);
копії документа державного зразка про раніше здобутий рівень вищої
освіти, на основі якого здійснюється вступ, та додатку до нього (копія диплома
магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності для вступу в
ад’юнктуру або копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата
медичних наук ( у разі здобуття наукового ступеня за кордоном – копію
нострифікованного диплома) для вступу в докторантуру);
службова характеристика;
автобіографія;
довідка про проходження військової служби;
копія службової картки;
копія Контракту про проходження громадянами України військової
служби у Збройних Силах України на посадах осі офіцерського складу;
список опублікованих наукових праць і винаходів, фотокопії не таємних
наукових праць, а також розгорнутий огляд наукових праць з обмеженим
доступом.
у разі відсутності опублікованих наукових праць і винаходів подаються
наукові доповіді (реферати) з обраної спеціальності (наукова доповідь
(реферат) подається українською мовою в надрукованому вигляді, шрифт
Times New Roman розміром 14, через 1,5 міжрядковий інтервал, поля
(міліметрів): 30 – ліве; 10 – праве; 20 – верхнє та нижнє.
фотокартки без головного убору в кількості: розміром 3х4 см – чотири;
розміром 4,5х6 см – три (кожна завірена печаткою та підписом відповідної
особи кадрового органу);
картка медичного огляду за формою додатка № 12 Наказу Міністерства
оборони України від 14.08.2008 № 402 “Про затвердження Положення про
військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України”.
Після проходження офіцерами, які подали рапорти, медичного огляду в
гарнізонах (госпітальних) військово-лікарських комісіях, командири військових
частин, установ і організації ЗС України приймають рішення про оформлення їх
кандидатами для вступу до ад’юнктури.
3.4. Вступники до докторантури, крім того, подають:
розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук
(у разі здобуття наукового ступеня за кордоном – копію нострифікованого
диплома);
письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену
доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим
працівником УВМА, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу
до докторантури.
диплом про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук
подаються вступником особисто.
Усі зазначені документи з описом складають навчальну справу
вступника. З зовнішнього боку навчальної справи вказують: зверху –
Міністерство оборони України, посередині – “Навчальна справа”, нижче –
військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, спеціальність. Навчальну
справу оформлюють відповідно до вимог Інструкції з діловодства в Збройних

Силах України. Невірно або не повністю оформлені документи повертають
відповідним кадровим органам для їх дооформлення.
IV. Проведення вступу до докторантури.
4.1. Вчена рада УВМА після надходження висновків кафедр, науководослідних відділів НДІ ПВМ УВМА щодо кожного вступника розглядає ці
висновки і приймає рішення про його зарахування до докторантури. Відповідно
до наданої характеристики наукової діяльності вступника Вчена рада УВМА
призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науковопедагогічних або наукових працівників із ступенем доктора наук з відповідної
спеціальності. Рішення Вченої ради направляється до Департаменту військової
освіти і науки Міністерства оборони України.
V. Вступні іспити та конкурсний відбір.
5.1. Вступні іспити до ад'юнктури проводяться в УВМА із врахуванням
термінів вступних іспитів у Національному університеті оборони України
ім. Івана Черняховського (червень – липень).
5.2. Вступники до ад’юнктури складають вступні іспити*: із
спеціальності, з іноземної мови та філософії. Послідовність складання вступних
іспитів до ад’юнктури наступна: додаткове випробування (в разі необхідності),
іноземна мова, філософія, іспит із спеціальності.
5.3. Вступний іспит з філософії*, включає питання в обсязі стандарту
вищої освіти магістра.
5.4. Вступний іспит з іноземної мови* включає питання в обсязі, який
відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
Полягає у визначенні рівня комунікативної та мовної компетенції вступників.
Вступники, які підтвердили свій рівень знання, зокрема англійської мови,
дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing
System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, або СМР-3
звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні
результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів
вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.
5.5. Вступний іспит із спеціальності (профілюючий)** включає питання в
обсязі стандарту вищої освіти спеціаліста (магістра) з відповідної спеціальності.
5.6. Додаткові вступні випробування можуть бути призначенні особам,
які вступають до ад’юнктури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка
зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста).
5.7. Під час вступного іспиту вступник в усній формі відповідає на
питання білету. За необхідністю можуть бути задані додаткові питання, які
дозволяють оцінити повноту відповіді на питання і не виходять за межі
програми вступного випробування. Всі питання та зауваження щодо відповіді
на них фіксують в аркуші відповіді, який підписує голова комісії. Знання
вступників оцінюються за результатами відповідей на кожне з питань
відповідного розділу за 100-бальною шкалою:
“96–100” – вступник має системні, глибокі знання, виявляє неординарні

творчі здібності, вміє формулювати і визначати шляхи розв’язування проблеми,
виявляє власне ставлення до них;
“90–95” – вступник має глибокі знання, здатний аргументовано і творчо
використовати їх у нестандартних ситуаціях, вміє формулювати і визначати
шляхи розв’язування проблеми;
“80–89” – вступник володіє глибокими і міцними теоретичними знаннями
з зазначених питань співбесіди, здатний аргументовано їх використовувати;
“75–79” – вступник вільно володіє матеріалом, застосовує знання в дещо
зміненій інтерпретації, використовує загальновідомі докази у власній
аргументації;
“65–74” – знання вступника є достатньо повними, вступник вміє
правильно аналізувати теоретичний матеріал, робити висновки. Відповідь
повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями;
“60–64” – вступник правильно, логічно відтворює матеріал, застосовує
знання у стандартних ситуаціях, розуміє основні теоретичні положення, вміє
наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок;
“55–59” – вступник виявляє знання і розуміння основних положень
теоретичного матеріалу, вміє застосовувати знання при розв’язанні завдань за
зразком. Відповідь його правильна, але недостатньо обґрунтована;
“50–54” – вступник розуміє основний теоретичний матеріал з зазначених
питань співбесіди, здатний з помилками й неточностями дати відповідь на
питання;
“40–49” – вступник знає близько половини теоретичного матеріалу, під
час викладення матеріалу допускає суттєві неточності, для надання правильних
відповідей йому потрібна допомога членів комісії;
“35–39” – вступник відтворює менше половини матеріалу, дає відповіді з
допомогою членів комісії;
“15–34” – вступник фрагментарно відтворює незначну частину
теоретичного матеріалу з зазначених питань співбесіди, виявляє невпевненість і
неточність у відповідях на додаткові й навідні питання;
“0–14” – вступник не розрізняє об’єкта теоретичного матеріалу, не може
дати відповідь на елементарні питання.
Оцінка знань визначається як середній бал за окремі питання.
Максимальна оцінка становить 100 балів.
Вступники, які за результатами вступного іспиту не пройшли порогового
рівня (набрали менше 60 балів), до подальшого складання вступних
випробувань та участі у конкурсі не допускаються.
Примітка:
* – вступні іспити проводяться на відповідних кафедрах предметною комісією
Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського.
** – вступні іспити проводяться на відповідних кафедрах предметною комісією
УВМА.

5.8. Вступний конкурсний бал кандидата на вступ до ад’юнктури
Української військово-медичної академії визначається за такаю формулою:
ВБ = ВІФ + ВІМ + ВІС + ДБ, де

ВІФ – результат вступного іспиту з філософії (за 100-бальною шкалою),
до якого застосовується коефіцієнт 0,25;
ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100-бальною
шкалою), до якого застосовується коефіцієнт 0,25;
ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100-бальною
шкалою), до якого застосовується коефіцієнт 0,5.
ДБ – це сума додаткових балів за наукові досягнення відповідно до
таблиці № 2. Загальна сума:
ДБ=ДБ1+ДБ2+ДБ3+ДБ4+ДБ5+ДБ6+ДБ7+ДБ8
Таблиця 4
Наукові досягнення
1
Середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка
до диплому ступенем спеціаліста (магістра) середній бал з коефіцієнтом 0,5
Наявність диплому про другу вищу освіту
Наукова стаття за обраною галуззю знань у
виданні, яке включене до наукометрічних баз
даних Scopus, Web of Science
(враховується не більше однієї статті)
Авторство чи співавторство у друкованих
фахових виданнях, підручниках, навчальних
посібниках, тощо
(враховується не більше одного видання)
Наукова стаття за обраною галуззю знань у
закордонному виданні або у науковому виданні,
включеному до Переліку фахових видань
України (враховується не більше однієї статті)
Патент (деклараційний патент) на винахід за
обраною галуззю
(враховується не більше одного патенту)
Заявки на винаходи/корисні моделі, авторські
свідоцтва (враховується не більше однієї)
Тези доповідей, матеріали конференцій
(враховується не більше однієї)
ВСЬОГО (максимально можливо)

Код
2

ДБ2

Бали
3
50
(максимально
можливо)
5

ДБ3

7

ДБ4

5

ДБ5

5

ДБ6

15

ДБ7

10

ДБ8

3

ДБ1

100

5.9. Перевага при вступі до ад’юнктури УВМА надається за рішенням
Приймальної комісії кандидатам на вступ до ад’юнктури, які набрали
найбільший вступний бал.
5.10. Під час розрахунку середнього балу додатку до диплому
враховуються, незалежно від форми контролю (іспит, диференційований залік,
залік, підсумковий модульний контроль з дисципліни ліцензований,

інтегрований іспит Крок – 2 “Загально-лікарська підготовка”) оцінки з практик
та оцінки всіх видів державної атестації за 100-бальною шкалою.
5.11. Для визначення середнього бала (за 100-бальною шкалою) додатка
до диплома, що не містить оцінок у 100-бальній шкалі, застосовується порядок
переведення оцінок додатка до диплома та державної атестації відповідно до
табл. 3.
Таблиця 5
Порядок переведення оцінок за 100-бальною шкалою
Оцінка за національною та шкалою ЕСTS Оцінка за 100-бальною шкалою
Відмінно (5) 90
Добре (4) 80
Задовільно (3) 50
Зараховано 60
А
В
С
D
E

90
80
50
60
90
80
65
55
50

5.12. Зарахування на загальних підставах відбувається за сумою балів,
отриманих за вступні іспити та додаткових бали, нараховані за навчальні та
наукові досягнення.
5.13. Вступні випробування до ад’юнктури проводяться предметними
комісіями, до складу яких входить, як правило, три-п’ять осіб, які
призначаються начальником УВМА.
5.14. До складу предметних комісій включаються доктори філософії та
доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю
та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.
5.15. У разі одержання однакових балів переважне право при зарахуванні
до ад’юнктури мають учасники ООС/АТО та військовослужбовці, які
відзначені державною нагородою, нагороджені відзнакою Міністерства
оборони України «За зразкову службу», «Знак пошани», «За військову
доблесть», «Доблесть і честь» або почесним грудним знаком начальника
Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України «Слава і
честь». Відповідну рекомендацію до вступу до ад’юнктури для зазначених осіб
надається Вченою радою УВМА.
5.16. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у
визначений розкладом час, до участі в наступних вступних іспитах та у
конкурсному відборі не допускаються.
5.17. Апеляції на результати вступних іспитів, що проведені УВМА,
розглядає апеляційна комісія УВМА, яка створена відповідним наказом
начальника УВМА.

Додаток 1
Начальнику (командиру)

РАПОРТ
Прошу Вашого клопотання перед командуванням (за підпорядкованістю)
про надання мені,
____________________________________________________________________
(посада, військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, дата народження)

дозволу на вступ до докторантури (ад’юнктури) Української військовомедичної академії науковою спеціальністю 222 “Медицина”, (галузь знань 22
Охорона здоров’я).
Освіта:
____________________________________________________________________
(назва ВВНЗ, рік закінчення, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
або
____________________________________________________________________
(диплома доктора філософії ( кандидата наук) , рік захисту, наукова спеціальність)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
посада
в/зв о/п Прізвище, ініціали
дата

