Додаток А
до правил прийому
до Національного фармацевтичного
університету у 2017 році
А.1. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ
НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
У 2017 РОЦІ
I. Загальні положення
1.1. Національний фармацевтичний університет (далі – НФаУ) оголошує
прийом на навчання до аспірантури по спеціальностям:
091 «Біологія» (освітня програма «Фармакологія»),
222 «Медицина» (освітня програма «Фармакологія»),
226 «Фармація» (освітні програми «Фармакологія», «Технологія ліків,
організація фармацевтичної справи та судова фармація», «Фармацевтична
хімія та фармакогнозія», «Стандартизація та організація виробництва
лікарських засобів»).
1.2. До аспірантури приймаються громадяни України, іноземці, а також
особи без громадянства, що проживають на території України на законних
підставах, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
1.3. Підготовка громадян України в аспірантурі здійснюється на
конкурсній основі за рахунок коштів Державного бюджету України (за
державним замовленням) та за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб
(на умовах контракту).
1.4. Термін навчання в аспірантурі не перевищує чотирьох років.
1.5. Організацію прийому вступників до аспірантури здійснює
Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету,
який є її головою.
1.6. Приймальна комісія в межах її повноважень вирішує усі питання,
пов’язані із вступом до аспірантури. Рішення приймальної комісії є
підставою для видання відповідного наказу ректором НФаУ.
II. Строки прийому заяв і документів, вступних іспитів,
конкурсного відбору та зарахування до аспірантури НФаУ
2.1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір
та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії

Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та
документів

Бюджетна форма
навчання

Контрактна форма
навчання

29 червня

29 червня

25 липня

25 липня

Етапи вступної компанії

Строки проведення вступних
випробувань
Термін оприлюднення рейтингового
списку вступників
Терміни зарахування вступників

Бюджетна форма
навчання

Контрактна форма
навчання

26-28 липня

26-28 липня

не пізніше
31 липня
не пізніше
31 серпня

не пізніше
31 липня
не пізніше
30 вересня

2.2. Усі копії документів, що подаються, засвідчуються за оригіналами
Приймальною комісією НФаУ або в установленому законодавством порядку
(нотаріально). Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
III. Перелік та процедура подання документів для вступу
3.1. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які
здобули вищу освіту на рівні магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста). До вступних випробувань допускаються абітурієнти, які подали
всі необхідні документи згідно з переліком 3.2 та у строки, визначені у п. 2.1.
3.2. Вступники подають такі документи:
1) заяву про прийом до аспірантури на ім’я ректора НФаУ;
2) особову картку з фото розміром 4х6 см, завірену печаткою тієї
установи, в якій вступник навчається або працює;
3) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із
зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього;
4) копію трудової книжки (у разі її наявності завіряється відділом
кадрів за місцем роботи);
5) список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений
завідувачем кафедри за місцем підготовки або реферат з обраної наукової
спеціальності. Список публікацій або реферат подаються з письмовим
висновком (відгуком) передбачуваного наукового керівника за результатами
співбесіди з вступником, розгляду реферату або наукових праць;
6) ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
7) ксерокопію паспорта (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);
8) заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних та
повідомлення про права у зв'язку із включенням персональних даних до бази
персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.
Паспорт та диплом (оригінали) подаються вступником особисто.
3.3. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до
складання вступних іспитів до аспірантури у зв'язку з негативним висновком
передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди, розгляду
реферату або поданих наукових праць.
3.4. При прийнятті на навчання до аспірантури осіб, які подають
документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є

процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий
освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється 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 27 травня 2015 року за
№ 614/27059.
3.5. Вступники, які не пройшли за конкурсом на місця за державним
замовленням, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання по
освітньо-науковій програмі підготовки докторів філософії за кошти фізичних
та юридичних осіб.
IV. Проведення вступних випробувань для конкурсного відбору
4.1. Вступні випробування до аспірантури НФаУ проводяться
предметними комісіями у кількості 3-5 осіб, які призначаються ректором
університету. До складу предметних комісій залучаються доктори філософії
та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження у відповідній
спеціальності. До предметних комісій можуть також бути призначені
потенційні наукові керівники вступників.
4.2. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися
також штатні співробітники НФаУ, які не мають наукового ступеня і вченого
звання, але за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень
знання відповідної мови вступником.
4.3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до аспірантури
конкурсний бал обчислюється як сума результатів вступних іспитів із
спеціальності, іноземної мови та філософії.
4.4. Вступні іспити із спеціальності, філософії та іноземної мови
оцінюються за 100 бальною шкалою.
4.5. Вступний іспит із спеціальності за обсягом відповідає стандарту
вищої освіти магістра з відповідної спеціальності.
4.6. Вступний іспит з іноземної мови (англійської) за обсягом
відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови,
дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language
Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment,
звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При
визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до
результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.
4.7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні
випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено
незадовільною оцінкою, також особи, які забрали документи після дати
закінчення прийому документів, до участі у конкурсному відборі не
допускаються.
4.8. Перескладання вступних випробувань не допускається.

4.9. Апеляції на результати вступних іспитів до аспірантури, розглядає
апеляційна комісія НФаУ, склад та порядок роботи якої затверджуються
наказом ректора. Апеляція вступника щодо оцінки, отриманої на вступному
іспиті до аспірантури у НФаУ, повинна подаватись у день оголошення
результатів. Апеляція розглядається в день її подання в присутності
вступника.
4.10. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом
календарного року.
4.11. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні
вступник повідомляється в п'ятиденний термін з дня прийняття
Приймальною комісією відповідного рішення.
4.12. Рейтинговий
список
вступників
до
аспірантури,
які
рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від
більшого до меншого.
Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора НФаУ на
підставі рішення Приймальної комісії.
V. Особливості прийому іноземців та осіб без громадянства
5.1. Прийом до аспірантури іноземних громадян та осіб без
громадянства здійснюється на підставі міжнародних договорів України
та/або міжнародних програм обміну чи мобільності; на підставі договорів,
укладених між НФаУ та вищими навчальними закладами (науковими
установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
5.2. На навчання до аспірантури приймаються особи, які мають диплом
магістра.
5.3. Зарахування проводиться упродовж року за результатами
співбесіди відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та
навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.
5.4. Вступники подають такі документи:
1) заяву про прийом до аспірантури на ім’я ректора НФаУ;
2) особовий листок з фотокарткою розміром 4х6;
3) копію паспорта або іншого документа, який посвідчує особу та
громадянство;
4) список опублікованих наукових праць та винаходів або реферат з
обраної наукової спеціальності. Список публікацій або реферат подаються з
письмовим висновком (відгуком) передбачуваного наукового керівника за
результатами співбесіди із вступником, розгляду реферату або наукових
праць;
5) копії дипломів про здобуття вищої освіти і кваліфікацію магістра;
6) довідку про визнання іноземного документа про вищу освіту в
Україні (за необхідності);

7) заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних та
повідомлення про права у зв'язку із включенням персональних даних до бази
персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.
5.5. Документи, які зазначені у підпунктах 3, 5 (п. 5.4) повинні бути
засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені
українською мовою та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами України.

А.2. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ
НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
в 2017 році
Правила прийому до докторантури Національного фармацевтичного
університету розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі
Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про
затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».
I. Загальні положення
1.1. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється в
докторантурі Національного фармацевтичного університету (далі НФаУ) за
очною (денною) формою навчання.
1.2. Підготовка в докторантурі здійснюється:
за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту,
зокрема за кошти грантів, які отримав НФаУ на проведення наукових
досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня
доктора наук).
1.3. До докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук
приймаються громадяни України, іноземні громадяни, а також особи без
громадянства, які проживають на території України на законних підставах.
1.4. Прийом до докторантури університету іноземних громадян та осіб
без громадянства здійснюється на підставі міжнародних договорів України
та/або міжнародних програм обміну чи мобільності; на підставі договорів,
укладених між НФаУ та вищими навчальними закладами (науковими
установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності; за
рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
1.5. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі НФаУ
становить два роки.
1.6. До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь
доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з
обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих
журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня
наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові
результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації,
монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

II. Строки прийому заяв і документів конкурсного відбору та
зарахування до докторантури НФаУ
2.1. Документи для вступу до докторантури приймаються упродовж
2017 року щодня з 09.00 до 17.00 години, крім суботи, неділі та святкових
днів.
2.2. Термін зарахування до докторантури на місця за рахунок коштів
державного бюджету та за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб (на
умовах контракту) – не пізніше 15 вересня 2017 року;
2.3. Зарахування іноземних громадян проводиться упродовж року
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада
2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування)
іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.
ІІІ. Перелік та процедура подання документів для вступу
3.1. Вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає кафедрі
(лабораторії) НФаУ розгорнуту пропозицію, в якій міститься план
дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи,
необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.
3.2. Кафедра заслуховує наукову доповідь вступника та шляхом
голосування визначає можливість зарахування вступника до докторантури.
3.3. За результатами цих пропозицій вступник разом з витягом з
протоколу засідання кафедри (лабораторії) з рекомендацією для вступу до
докторантури подає до відділу аспірантури та докторантури НФаУ такі
документи:
- заяву вступника на ім’я ректора НФаУ;
- особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою розміром 4х6 см,
засвідчений печаткою установи, в якій вступник навчається або працює;
- копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої
спеціальності (кваліфікації);
- копію диплома доктора філософії або кандидата наук;
- копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора,
старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);
- письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену
доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим
працівником НФаУ, із згодою бути науковим консультантом у разі його
вступу до докторантури.
- копію трудової книжки (завіряється відділом кадрів за місцем
роботи).
Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у
зв’язку зі вступом до докторантури за очною формою навчання за рахунок
коштів державного бюджету та довідка про середньомісячну заробітну плату
з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного

бухгалтера) для нарахування стипендії подаються докторантом особисто в
п’ятиденний термін після зарахування до докторантури;
- список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений
завідувачем кафедри за місцем підготовки;
- розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план
необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої
планується здобуття наукового ступеня доктора наук;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
- копію паспорта (перша, друга та сторінка з реєстрацією);
- заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних та
повідомлення про права у зв'язку із включенням персональних даних до бази
персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.
3.4. Паспорт та дипломи (оригінали) подаються вступником особисто.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. Копії
документів, складених іноземною мовою, та справжність підпису
перекладача на їх перекладі українською мовою повинні бути нотаріально
завірені.
3.5.Учена рада НФаУ в місячний строк розглядає висновки кафедри
(лабораторії) щодо кожного вступника і приймає рішення про його
зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики
наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта
з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників НФаУ із
ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради
затверджується, про що видається наказ ректора НФаУ.

