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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на 

третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура закладу вищої 

освіти (наукової установи) за очною (денною, вечірньою) або заочною формою 

навчання. 

Доктор філософії — це освітній і водночас перший науковий ступінь, що 

здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. 

Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою 

закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання 

здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного 

захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. 

Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної 

освітньо-наукової програми НУОЗ України імені П. Л. Шупика за певною 

спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною 

складовою освітньо-наукової програми аспірантури є підготовка та публікація 

наукових статей. 

НУОЗ України імені П. Л. Шупика здійснює прийом до аспірантури на 

здобуття ступеня доктора філософії за науковими спеціальностями 

(спеціалізаціями) відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг на третьому 

(освітньо-науковому) рівні. 

Для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями медичного 

спрямування на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь 

магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної 

спеціальності медичного спрямування та мають сертифікат лікаря-спеціаліста 

за спеціальністю, що відповідає спеціальності аспірантури. Для здобуття 

ступеня доктора філософії за іншими ліцензованими спеціальностями на 

конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста). 

Прийом документів для вступу в аспірантуру здійснюється на конкурсних 

засадах після оголошення конкурсу в засобах масової інформації та на 

офіційному вебсайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика. До вступних 

випробувань на навчання із здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії 

допускаються вступники, які вчасно подали всі необхідні для вступу 

документи. 

Вступники до аспірантури НУОЗ України імені П. Л. Шупика складають 

іспит із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з 

відповідної спеціальності). 

Метою вступного випробування на навчання  для здобуття вищої освіти 

ступеня доктора філософії в аспірантурі за спеціальністю є визначення рівня 

підготовки вступника щодо виконання науково-дослідної роботи. 

Зміст програми вступного випробування до аспірантури охоплює весь 

обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних для наукової 

роботи, а також для подальшої самостійної роботи на базах кафедр під час 
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навчання в аспірантурі. Вступники до аспірантури за спеціальністю повинні 

володіти базовими знаннями, обґрунтовано відповідати на запитання 

екзаменаційних білетів та орієнтуватися в рамках своєї спеціальності і володіти 

практичними навичками. 

У програмі надано перелік питань до вступного іспиту, список 

орієнтовних тем рефератів, список рекомендованої літератури (основної та 

додаткової). 

Практична підготовка здобувачів при плануванні вступу до аспірантури 

досягається шляхом систематичної та активної участі за основним їх місцем 

роботи. Крім того, бажаним є досвід здобувача у проведенні наукових 

досліджень, клінічних випробувань, експериментальних та інноваційних 

розробок, участь у науково-практичних конференціях, семінарах, з’їздах 

України, наявність друкованих робіт (статей або тез). 

Для визначення рівня знань і практичних навичок програмою 

передбачено проведення вступного іспиту у формі співбесіди. 

Вступне випробування зі спеціальності проводиться в усній формі. На 

співбесіді вступник повинен продемонструвати знання з основних дисциплін 

за спеціальністю. Вступник в аспірантуру повинен: 

 проявляти здатність до формування навиків самостійної науково-

дослідницької та педагогічної діяльності, поглибленого вивчення 

теоретичних і методологічних основ, удосконалення філософської освіти, 

орієнтованої на професійну діяльність, удосконалення знань іноземної 

мови, в тому разі й для застосування в професійній діяльності. 

 проявляти здатності до вдосконалення та розвитку власного 

інтелектуального та загальнокультурного рівня; 

 бути ознайомленим з діючими законодавчими актами України про вищу 

освіту і концепцією адаптації української вищої школи до 

Загальноєвропейського простору вищої освіти; 

 вміти формувати науковий світогляд та методологію педагогічної 

діяльності та професійної компетентності; 

 бути здатним до оволодіння основними формами, методами 

та прийомами навчального процесу, їх оптимальне застосування; 

 проявляти здатність до засвоєння специфіки викладацької діяльності 

у вищій школі; 

 мати схильність до виховання загальної і професійної культури 

майбутнього викладача вищого навчального закладу. 

Оцінка результатів вступних випробувань здійснюється за 100-бальною 

шкалою від 100 до 200 балів. 
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КРИТЕРІЇ ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

 

Вступне випробування проводиться в усній формі (співбесіда), результат 

заноситься у протокол, відомість співбесіди і в екзаменаційний аркуш. 

Вступник повинен дати відповідь на запитання відповідно до програми 

вступного випробування (співбесіди) з питань блоків дисциплін за 

спеціальністю, правильно сформулювати відповіді на задані запитання, 

грунтовно дати пояснення щодо основних засад спеціальності. 

Оцінка результатів вступних випробувань здійснюється за 100-бальною 

шкалою від 100 до 200 балів. 

Кожен екзаменаційний білет містить 3 (три) питання. Одна правильна 

відповідь на питання екзаменаційного білету оцінюється до 30 балів.  

Максимальна кількість в 10 балів передбачається за виконання наукової 

доповіді (реферату) з обраної наукової спеціальності. 

 

Вага оцінки вступного випробування зі спеціальності (в балах) 
 

Компонент вступного випробування Максимальна кількість 

балів 

Відповідь на перше питання екзаменаційного білету 30 

Відповідь на друге питання екзаменаційного білету 30 

Відповідь на третє питання екзаменаційного білету 30 

Виконання наукової доповіді (реферату) з обраної 

наукової спеціальності 

10 

Загальна максимальна кількість балів за вступне 

випробування зі спеціальності 

100 

 

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття 

ступеня доктора філософії, конкурсний бал обчислюється як сума балів за 

вступні іспити шляхом множення конкурсного бала на вагові коефіцієнти 

відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у НУОЗ 

України імені П. Л. Шупика. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ 

 

200-

бальна 

шкала 

12-

бальна 

шкала 

5-

бальна 

шкала 

Вимоги до рівня знань 

181-

190 

12 5 + Вступник володіє глибокими й міцними знаннями, 

дає ґрунтовну відповідь на поставлене питання, 

висловлює власну позицію і переконливо її 

аргументує, самостійно оцінює джерела інформації, 

що стосуються питання, вміє узагальнити поданий 

матеріал: розкриті і точно вжиті основні поняття; 

сутність питань розкрито повно, розгорнуто, логічно; 

використані приклади, що ілюструють теоретичні 

положення; представлені різні точки зору на 

проблему; відповіді обгрунтовані та послідовні; 

повно і оперативно надано відповіді на додаткові 

запитання. 

5 

171-

180 

11 5 - 

10 

161-

170 

9 4+ Вступник вільно викладає зміст питання, 

поставленого екзаменатором, застосовуючи 

необхідну термінологію та нормативно-правову базу, 

робить аргументовані висновки: розкриті основнні 

поняття; сутність питань розкрита повно, логічно; 

використані приклади, що ілюструють теоретичні 

положення; представлені різні точки зору на 

проблему; відповіді обгрунтовані та послідовні; 

повно і оперативно надано відповіді на додаткові 

запитання. 

151-

160 

8 4 

141-

150 

7 4- 

131-

140 

6 3+ Вступник частково володіє змістом питання і 

використовує знання за аналогією, може 

порівнювати, узагальнювати, систематизувати: 

інформацію: розкрита тільки менша частина 

основних понять; не точно використані основні 

категорії і поняття; не повно дані відповіді за змістом 

питань; не наведено приклади, які б ілюструваои 

теоретичні положення; діалог з екзаменатором не 

вийшов; виникли проблеми в обгрунтуванні 

висновків, аргументацій; немає відповіді на більшість 

додаткових питнь. 

121-

130 

5 3 

115-

120 

4 3- 

111-

114 

3 2+ Вступник може на рівні “так-ні” відтворити кілька 

термінів із обсягу питання, обрати правильний 

варіант відповіді з двох запропонованих: не розкрито 

жодне з основних понять; не дані основні визначення 

категорій і понять дисципліни; допущені суттєві 

неточності і помилки при викладі матеріалу. 

100-

110 

2 2 

1 2- 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕФЕРАТУ  

 

Реферат надається до Приймальної комісії НУОЗ України імені 

П. Л. Шупика вступником разом з необхідним переліком документів особисто, 

у визначені Правилами прийому терміни. Тематика і правила оформлення 

рефератів визначено Програмою вступного випробування.  

 

Кількість 

балів 

Вимоги до рівня реферату 

9-10 викладений матеріал відповідає темі реферату; реферат 

оформленний відповідно вимог, грамотно, із застосуванням 

необхідного стилю викладу; реферат містить відомості про наукову 

новизну та практичну значимість досліджееь; план реферату 

системно розкриває обрану тему; глибина розкриття теми, ступінь 

вирішення поставлених завдань, завершеність дослідження 

відповідає сучасному рівню; особистий внесок оцінюється із 

наявності власних аналітичних висновків; відповіді обгрунтовані; 

ви рефераті використано рекомендовану літературу, а також наявна 

достатня кількість сучасних нормативних і наукових джерел. 

7-8 викладений матеріал відповідає темі реферату; реферат 

оформленний відповідно до вимог, грамотно; реферат містить 

відомості про наукову новизну та практичну цінність досліджень; 

план реферату розкриває обрану тему; глибина розкриття теми, 

ступінь вирішення поставлених завдань, завершеність дослідження 

відповідає сучасному рівню; особистий внесок оцінюється із 

наявності власних аналітичних висновків; відповіді обгрунтовані; в 

рефераті використано рекомендовану літературу. 

4-6 викладений матеріал відповідає темі реферату; реферат 

оформленний відповідно до вимог, але допущені неточні вирази, 

відсутній стиль викладання; в рефераті не достатньо обгрунтовано 

відомості про наукову новизну та практичну цінність досліджень; 

план реферату узагальнює обрану тему; глибина розкриття теми, 

ступінь вирішення поставлений завдань, завершеність дослідження 

наведені не логічно або підлягають критиці; особистий внесок 

оцінити складно; висновки не узагальнюють весь наведений 

матеріал; в рефераті викоритсано рекомендовану літературу. 

1-3 викладений матеріал не відповідає темі реферату; реферат 

оформленний у супереч вимог, безграмотно; реферат не містить 

відомості про наукову новизну та практичну цінність досліджень; 

план реферату не розкриває обрану тему; тему не розкрито; 

реферат не виконаний автором особисто і не містить власних 

аналітичних висновків; висновки не обгрунтовані; в рефераті не 

містяться переліку літературних джерел. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

ПЕДІАТРІЯ 

 
1. Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям. 

2. Вплив соціальних, біологічних та екологічних факторів на здоров’я 

дитини. 

3. Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям. Лікарня, 

доброзичлива до дитини. Клініка, дружня для молоді. 

4. Харчування здорових і хворих дітей 

5. Сучасна концепція збалансованого харчування 

6. Раціональне вигодовування дітей першого року життя 

7. Принципи грудного вигодовування немовлят, сформульовані ВООЗ і 

шляхи їх впровадження 

8. Харчування хворої дитини, хронічні розлади харчування 

9. Рахіт та рахітоподібні захворювання 

10. Медична генетика та імунобіологічна реактивність 

11. Основи медичної генетики 

12. Спадкові та вроджені хвороби людини 

13. Основи імунології 

14. Первинні та вторинні імунодефіцитні стани 

15. Імунокорекція 

16. Хвороби новонароджених 

17. Вплив шкідливих факторів, хвороб матері в різні терміни вагітності на 

форм, плоду 

18. Внутрішньоутробні інфекції 

19. Жовтяниця новонароджених 

20. Сепсис новонароджених 

21. Хвороби органів дихання 

22. Методи дослідження органів дихання та інтерпретація їх результатів 

23. Гострі респіраторні захворювання 

24. Гострий обструктивний ларингіт 

25. Бронхіти 

26. Пневмонія, сучасна етіологічна структура, патогенез, клініка, лікування 

27. Хронічні неспецифічні бронхолегеневі захворювання. 

28. Гостра пневмонія, сучасна етіологічна структура, патогенез, клініка, 

лікування 

29. Бронхіальна астма . Алергічний риніт. Поліноз 

30. Плеврити 

31. Хвороби органів кровообігу 

32. Первинна і вторинна артеріальна гіпертензія 

33. Вегетативна дисфункція, особливості у підлітковому віці 

34. Вроджені вади серця і магістральних судин, рання діагностика 

35. Порушення серцевого ритму і провідності 
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36. Хвороби серця неревматичної природи 

37. Гостра та хронічна серцева недостатність 

38. Дифузні хвороби сполучної тканини. Ревматизм 

39. Ревматизм. Набуті вади серця 

40. Ревматоїдний артрит 

41. Системний червоний вовчак 

42. Інші дифузні хвороби сполучної тканини (дерматоміозит, візликовий 

поліартеріїт та ін.) 

43. Хвороби органів кровотворення. Геморагічні та тромботичні 

захворювння 

44. Дослідження периферичної крові та клінічна оцінка гемограм 

45. Анемії 

46. Лейкемії 

47. Лейкемоїдні реакції. Доброякісні лімфаденопатіії 

48. Геморагічні і тромботичні захворювання 

49. Хвороби органів травлення 

50. Методи дослідження шлунково-кишкового тракту та оцінка їх результатів 

51. Захворювання стравоходу 

52. Захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки. Гастрити, 

гастродуоденіти  

53. Виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки 

54. Пілоростеноз 

55. Захворювання товстої і тонкої кишки: Неспецифічний виразковий коліт 

56. Дисбактеріоз 

57. Патологія печінки і жовчовивідних шляхів 

58. Захворювання, що перебігають із синдромом мальасиміляції (ексудативна 

ентеропатія, целіакія, дисахаридазна недостатність, муковісцидоз, 

харчова алергія) 

59. Хронічні захворювання печінки 

60. Захворювання підшлункової залози 

61. Хвороби сечової системи 

62. Методи дослідження сечової системи та оцінка результатів дослідження 

63. Гострий та хронічний гломерулонефрит 

64. Мікробно-запальні захворювання сечових шляхів ; 

65. Спадкові та вроджені хвороби сечової системи 

66. Гостра та хронічна ниркова недостатність 

67. Невідкладні стани 

68. Принципи сердцево-легеневої реанімації 

69. Невідкладна допомога при кровотечах, геморагічних і тромботичних 

захворюваннях 

70. Гостра дихальна недостатність, невідкладна допомога 

71. Синдром нейротоксикозу 

72. Судомний синдром, принципи терапії 

73. Шок і його різновиди, невідкладна допомога 
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74. Коми, їх диференційна діагностика, невідкладна допомога 

75. Основні принципи інтенсивної терапії при отруєннях 

76. Невідкладна допомога при травмах, опіку, обморожуванні, утепленні 

77. Інші питання педіатрії 

78. Дифтерія 

79. Менінгококова інфекція . 

80. Туберкульоз. Клініка, специфічні методи діагностики та профілактика 

81. Інвазивні та секреторні діареї  

82. Антибіотикотерапія у дітей 

83. Захворювання щитовидної залози 

84. Цукровий діабет 

85. Організація екстренної медичної допомоги населенню у надзвичайних 

ситуаціях 

86. Проблеми СНіДу і вірусних гепатитів 

87. Імунопрофілактика  

88. Класифікація препаратів для проведення вакцинації. 

89. Нац.календар щеплень. Документи, що регламентують проведення 

щеплень в Україні 

90. Несприятливі події після імунізації (НІШІ). Порядок реєстрації, НІШІ. 

Розслідування випадку НППІ 

91. Проведення вакцинальної сесії. Правила введення вакцин 

92. Збереження та транспортування вакцин 

93. Протипоказання до вакцинації 

94. Щеплення за станом здоров'я. Рекомендовані щеплення 
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ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ТЕМ РЕФЕРАТІВ  

ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ В АСПІРАНТУРУ 

1. Раціональне вигодовування дітей першого року життя. Сучасні вітчизняні 
та міжнародні рекомендації.  

2. Принципи грудного вигодовування немовлят, сформульовані ВООЗ, та 
шляхи їх впровадження у практику. 

3. Гостра та хронічна білково-енергетична недостатність. Сучасні підходи 
до діагностики та лікування. 

4. Захворювання, що перебігають із синдромом мальабсорбції. 
Диферпенційний діагноз та підходи до корекції. 

5. Анемії у дітей та підлітків.  
6. Терапія пневмоній різної етіології у дітей та підлітків з огляду на 

міжнародні рекомендації. 
7. Бронхо-обструктивний синдром у дітей та підлітків: диференційна 

діагностика та сучасні підходи до терапії. 
8. Хвороба Кавасакі у дітей. 
9. Функціональні гастроінтестінальні розлади у дітей: Римські критерії та 

Римські класифікації. 
10. Кислотозалежні захворювання у дітей та підлітків:  сучасний погляд на 

проблему. 
11. COVID-19 у дітей: ризики інфекційні та неінфекційні. 
12. Мультисистемний запальний синдром, асоційований із COVID-19 (MIS-C). 
13. Заході інфекційного контролю у практиці лікаря-педіатра для запобігання 

розповсюдженню інфекційних захворювань. 
14. Інфекції сечовидільної системи: особливості етіології та перебігу у дітей 

різної статі та різного віку. 
15. Рідкісні типи та форми цукрового діабету у дітей. 
16. Лихоманка невідомого ґенезу у дітей. Алгоритм диференційної 

діагностики та тактика ведення хворих. 
17. Гострий обструктивний ларингіт. Надання допомоги з огляду на сучасні 

рекомендації. 
18. Кропив’янка та анафілаксія у дітей. Стандарти діагностики та ведення 

пацієнтів. 
19. Менінгококова інфекція у дітей. Сучасні можливості лікування та 

профілактики. 
20. Захворювання, що супроводжуються суглобовим синдромом у дітей. 

Диференційна діагностика та тактика лікаря первинної ланки. 
21. Первинні імунодефіцити: діагностика та тактика ведення на первинній 

ланці. 
22. Імунопрофілактика грипу та пневмококової інфекції: сучасні можливості 

та ефективність. 
23. Сучасні можливості трансплантації кісткового мозку у світі та в Україні. 
24. Патологія росту у дітей та підлітків. 
25. Затримка внутрішньоутробного росту та розвитку. Причини, наслідки, 

можливості лікування та профілактики. 

26. Нутритивно-асоційовані захворювання в дитячому віці. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ (РЕФЕРАТУ) 

 

У рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання з переліку тем, 

наведених в даній програмі. 

Обов’язковими структурними елементами реферату є: 

 титульний аркуш; 

 зміст; 

 перелік умовних позначень (за необхідністю); 

 вступ; 

 основна частина; 

 висновки; 

 додатки ( за необхідністю); 

 список використаних джерел. 

Титульний аркуш реферату має містити прізвище, ім’я, по батькові 

автора; назву реферату; найменування спеціальності (наукової спеціальності); 

місто рік (Див. зразок). 

Зміст подають на початку реферату. Він містить найменування та номери 

початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають 

заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, 

додатків, списку використаних джерел. 

У вступі мають бути обов’язково відображені: актуальність теми, ступінь 

розробленості проблеми, мета, поставлені завдання та невирішені проблемні 

питання. 

Основна частина реферату має містити виклад самостійно виконаного 

аналітичного, експериментального чи клінічного дослідження  обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. 

У основній частині подають розділи: 

- огляд наукової літературу за темою і вибір напряму дослідження; 

- для експериментальних чи клінічних робіт виклад методів або 

методик дослідження; 

- опис проведених теоретичних, або результати експериментальних 

чи клінічних досліджень; 

- аналіз і узагальнення результатів дослідження. 

Кожний розділ починають з нової сторінки. 

Зміст розділів основної частини має точно відповідати темі роботи і 

повністю її розкривати. 

Висновки мають відповідати визначеним автором завданням 

дослідження. 

Для дотримання бажаного стилю висновків корисно застосовувати в 

пунктах висновків такі слова та вислови, як проаналізовано …, встановлено …, 

виявлено …, що дало змогу …, доведено …, показано …, досліджено …, 

розроблено …, отримано …, запропоновано …, розроблено …, рекомендовано 

…, вважається а доцільне … тощо. 
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Ознайомлення з текстом висновків має дати можливість сформувати 

уявлення про ступінь реалізації автором роботи поставленої мети і завдань. 

Додатки. У разі потреби до додатків доцільно включати допоміжний 

матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи. 

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з 

А, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Після слова «Додаток» друкують 

літеру, що позначає його послідовність. 

Якщо у роботі один додаток, то він позначається «Додаток А». 

Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням у правому 

верхньому куті сторінки слова «Додаток» і його позначення. 

Список використаних джерел слід розміщувати одним з таких способів: 

у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування) або в 

алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. 

Кількість позицій у списку має становити не менше 25 джерел. 

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів 

з бібліографічної та видавничої справи: ДСТУ ГОСТ 205 «Система стандартів з 

інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання». – К.: Держспоживстандарт України, 2015. 

По кожному джерелу слід наводити такі дані: прізвище та ініціали автора, 

повну назву книги, статті, журналу, місто, видання, назву видавництва, рік 

видання, номер сторінок у книзі, журналі. При посиланні на збірники праць – 

дані про автора, назву статті, повне найменування збірника, місто та видавничу 

організацію, рік та номери сторінок, на яких розташована ця стаття. 

Зарубіжна джерела, що використовуються мовою оригіналу (за винятком 

російських), записують в кінці списку в алфавітному порядку. 

У тексті роботи, де використано джерело, в квадратних дужках 

проставляють номер джерела і сторінку, на яку зроблено посилання (наприклад 

[10, с. 25]). 

Технічні вимоги до реферату. Реферат за обсягом повинен складати 24-

30 сторінок (формат А4). Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 

14 кеглем через 1,5 інтервал. Поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2.5 см, праве – 

1,0 см. 

Реферат необхідно подавати у поліпропіленовій папці-шидкозшивачі. 

На останній сторінці наукової доповіді (реферату) вступник 

обов’язково проставляє дату і ставить свій підпис. 
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