
Державна установа «Інститут мікробіології та імунології 
ім. І.І. Мечникова Національної академії медичних наук 

України» оголошує конкурс до аспірантури на 2020 р. для 
здобуття наукового ступеня доктора філософії  

зі спеціальності 222 Медицина  
(спеціалізації: Мікробіологія, Імунологія та алергологія) 

 
Ліцензія МОН України на провадження освітньої діяльності на третьому 
освітньо - науковому рівні - підготовка докторів філософії (Наказ МОН 
№ 1622-л від 25.10.2018 р.) 

Підготовка здійснюється за рахунок: 

— коштів Державного бюджету України — 3 місця; 
— коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) — понад 
державне замовлення; 

Форми і строки підготовки в аспірантурі: 
очна (денна) форма – 4 роки; 

заочна форма – 4 роки 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули 
ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) зі 
спеціальності медичного спрямування. 

Прийом документів: з 01 червня 2020 р. до 01 серпня 2020 р. 

Вступні іспити: з 03 серпня 2020 р. до 21 серпня 2020 р. 

Зарахування – до 05 вересня 2020 р. 

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури: 

• заява установленої форми на ім’я директора; 

• копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої 
спеціальності (кваліфікації); 

• копія додатку до диплома з оцінками; 

• копія свідоцтва про проходження спеціалізації (за наявності); 

• особовий листок з обліку кадрів установленої форми; 

• медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о; 

• копія військово-облікового документа для військовозобов’язаних; 

• копія паспорту з відмітками;  

• копія ідентифікаційного номера; 

• копія трудової книжки; 



• рекомендація щодо вступу в аспірантуру (за наявності);  

•  міжнародний сертифікат з іноземної мови (за наявності);  

• згода на збір та обробку персональних даних; 

• фотокартки розміром 3,5 × 4,5 см -4 штуки; 

• автобіографія або характеристика з місця роботи; 

• реферат з обраної наукової спеціальності або дослідницька 
пропозиція з обраної спеціальності з письмовим висновком 
передбачуваного наукового керівника, або перелік публікацій, 
ксерокопії опублікованих робіт. 

Під час подання заяви здобувач особисто пред’являє оригінали: 

1. Документа, що посвідчує особу (паспорт); 

2. Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних; 

3. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь 
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і 
додаток до нього 

 

Вступні випробування прописані в правилах прийому в 
аспірантуру ДУ «ІМІ НАМН». 

Документи приймаються ученим секретарем ДУ «ІМІ НАМН» 
(Воронкіною І. А. ) за адресою: 

61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 14-16.  

Телефон: (057) 731-42-62; 

E-mail: iminamn@ukr.net 

Директор ДУ «ІМІ НАМН» 

д.мед.н., проф. В.В. Мінухін 

 
   

 

 
 


