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05 серпня 2019 р. № 581/19 
 

На  № ___________ від _______________ 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ 
ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КАРДІОЛОГІЇ ТА КАРДІОХІРУРГІЇ 

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» 
 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ В АСПІРАНТУРУ  
по підготовці докторів філософії за спеціальністю 222 Медицина  

(14.01.04 «Серцево-судинна хірургія») 
на 2019 р. 

 
Кількість місць – 2 (вечірні місця) в аспірантуру за державним 

замовленням.  
Термін подачі документів до 06 вересня. 

 
Необхідні документи: 

 
1. Заява на ім’я в.о. директора Центру. 
2. Копію диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення 

вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації 
(особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію 
нострифікованого диплому). 

3. Дві фотокартки 30х40 мм. 
4. Особовий лисок з обліку кадрів з фотокарткою. 
5. Автобіографію. 
6. Характеристику з місця роботи (за підписом керівника установи та 

печаткою). 
7. Копію трудової книжки, завіреної у відділі кадрів за основним місцем 

роботи. 
8. Копію лікарського/провізорського сертифікату зі спеціальності, яка 

відповідає спеціальності аспірантури, копію документу про 
закінчення клінічної ординатури та/чи свідоцтво про спеціалізацію за 
спеціальністю аспірантури. 

9. Медичну довідку про стан здоров’я за формою №086. 
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10. Список опублікованих наукових праць, доповідей, винаходів, 
дипломів (за наявності), при їх відсутності наукову доповідь 
(реферат) з обраної наукової спеціальності. 

11. Копію паспорта. 
12. Копію картки фізичної особи – платника податків. 
13. Рекомендацію Вченої ради відповідного закладу вищої освіти на 

наукову роботу (за наявності). 
14. Дійсний сертифікат на підтвердження знання іноземної мови 

відповідних тестів (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) (за наявності). 

15. Згода вступника на обробку персональних даних. 
 

Додаткова інформація: 
В аспірантуру на конкурсній основі приймаються особи, які одержали 

ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) медицини 
та мають сертифікат лікаря – спеціаліста за спеціальністю що відповідає 
спеціальності аспірантури («Серцево-судинна хірургія»). Вступники 
складають вступні іспити зі спеціальності та іноземної мови (англійської, 
німецької, французької, тощо) в обсязі, який відповідає рівню В2 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Прийом іспитів 
відбувається з 07 вересня по 10 жовтня. 

 
Початок навчання – 1 грудня. 
Термін навчання в аспірантурі – 4 роки. До вказаного терміну аспірант 

зобов’язаний представити дисертаційну роботу для захисту в 
спеціалізовану вчену раду.  

 
Документи приймаються вченим секретарем Центру д. мед. н. 

Максименко А.В. за адресою: 04050, м. Київ,  вул. Мельникова, 24, тел.: 
(044) 206-50-10. 
 
 
 
 
В.о. директора, 
д. мед. н., професор 

  
Н. М. Руденко 

 
 
 
 
Виконавець 
Максименко А.В. тел. (044) 206-50-10. 
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