
Особливості організації прийому до аспірантури іноземців 
 

Іноземці вступають на навчання до аспірантури протягом року. 

Вступними випробуваннями до аспірантури для іноземців є: 

1) іспит з української мови; 

2) іспит зі спеціальності за відповідним науковим напрямком; 

3) презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень. 

Вступні випробування з української мови та із спеціальності за відповідним науковим 

напрямком проводяться у формі усних відповідей. Результати вступних випробувань з 

української мови та із спеціальності за відповідним науковим напрямком оголошуються 

вступнику після закінчення усної відповіді та оприлюднюються на вебсайті ІФНМУ 

www.ifnmu.edu.ua.  

Вступне випробування із презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень полягає в 

усному заслуховуванні та обговоренні реферату дослідницької пропозиції чи досягнення. 

Реферат дослідницької пропозиції чи досягнення, в обсязі 4-5 сторінок формату А-4 

машинописного тексту, пред’являється предметній комісії в день проведення даного вступного 

випробування. Результати вступного випробування із презентації дослідницьких пропозицій чи 

досягнень оголошуються вступнику після закінчення усного заслуховування та 

оприлюднюються на вебсайті ІФНМУ www.ifnmu.edu.ua. 

Результати вступних іспитів оцінюються за 5-бальною шкалою. Ваговий коефіцієнт балу 

вступного випробування з української мови під час підрахування результатів конкурсу 

становить 0,3. Ваговий коефіцієнт балу вступного випробування зі спеціальності за відповідним 

науковим напрямком становить 0,4. Ваговий коефіцієнт балу за презентацію дослідницьких 

пропозицій чи досягнень становить 0,3. Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів 

двох вступних іспитів, помножених на вагові коефіцієнти.  

 

Для вступу до аспірантури іноземці особисто подають такі документи: 

1. Заяву у паперовій формі на ім’я ректора. 

2. Особовий листок з обліку кадрів. 

3. Документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого 

здійснюється вступ. 

4. Додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній рівень, на 

основі якого здійснюється вступ. 

5. Оригінал та копію документа, в якому є інформація про зміст навчальної програми за 

попереднім рівнем вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з 

навчальних дисциплін. 

6. Копію паспортного документа іноземця  або документа, що засвідчує особу без 

громадянства. 

7. Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачене міжнародними договорами 

України. 

8. 4 фотокартки 30х40 мм 

9. Копію посвідчення закордонного українця (за наявності). 

Документи мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням 

перекладу. 

Заява та документи зберігаються в особовій справі вступників.  

Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення іноземців здійснюється 

в порядку, як для громадян України. 

Оплата освітніх послуг, що надається іноземцям, здійснюється за угодами за кошти 

фізичних або юридичних осіб, якщо інакше не передбачено міжнародними договорами України 

або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність. 
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