
ПАМ’ЯТКА
АСПІРАНТУ

 

Поча��о�і �ро��

Хар�і�с���� на�іона��н�� ме��чн�� уні�ерс��е� 



Осно�н�� норма���н�� �о�умен� �і��о�о���
ас�іран�і� - Пос�ано�а Кабіне�у Мініс�рі� У�раїн�
�і� 23.03.2016р. №261 «Про �а��ер��ення Поря��у
�і��о�о��� ��обу�ачі� ���ої ос�і�� с�у�еня �о��ора
фі�ософії �а �о��ора нау� у �а��а�ах ���ої ос�і��
(нау�о��х ус�ано�ах)» і� �мінам� і �о�о�ненням�,

�несен�м� �ос�ано�о� Кабіне�у Мініс�рі� У�раїн�
�і� 03.04.2019р. №283.

Хар�і�с���� на�іона��н�� ме��чн�� уні�ерс��е� 



За ���анням�, я�і ��н��а��му�� �
�ро�есі на�чання, ас�іран�� мо�у��
��ер�а��с� бе��осере�н�о:



�і��і� ас�іран�ур�, 3-� �о�ерх �о�о�но�о
�ор�усу ХНМУ, �аб 94

А�реса

За�і�у�ач�а
ас�іран�ур�,

�о��оран�ур� і
��інічної ор��на�ур� -

�.ме�.н., �о�ен�
�����нен�о О�ена
�рії�на

oy.lytvynenko@knmu.edu.ua 

 lytvynenko1961@ukr.net

Е�е��ронна с�р�н��а 

 +38050 533 78 18
 +38096 878 52 13

Те�ефон



1-� �о�ерх �о�о�но�о �ор�усу ХНМУ,

нау�о��� �і��і� - �аб.№ 8

А�реса

Проре��ор �
нау�о�ої робо��
ХНМУ, �.ме�.н.,

�рофесор – 

Ва�ері� Вас���о��ч
М’ясоє�о�

vv.miasoiedov@knmu.edu.ua

Е�е��ронна с�р�н��а 

+38095 300 04 15

Те�ефон



У�о�но�а�ена особа ХНМУ
� �а�обі�ання �ору��ії,
�ро���ії рі�н�м �роя�ам
��с�р�міна�ії, се�суа��н�м
�ома�анням - �роре��ор �
нау�о�о- �е�а�о�ічної
робо��, �.ме�.н., �рофесор   

�е�і� І�ан Вас���о��ч

iv.letik@knmu.edu.ua

Е�е��ронна с�р�н��а 

 +38050 300 41 44

Те�ефон



Термін на�чання � ас�іран�урі 
(�енна �а �аочна форма на�чання) – 4 ро��

Я� �р���а�
( � 01.09.2021 ро�у �о 31.08.2025 ро�у) 

�а �сіма с�е�іа��нос�ям�: 

221С�ома�о�о�ія, 

222 Ме����на, 

224 Техно�о�ії ме��чної 
�іа�нос���� �а �і�у�ання, 

228 Пе�іа�рія.



Особа, я�а �і��о�і�ає �а ос�і�н� �а
на�ча��ну �ро�раму �о �і��о�о��і
ас�іран�і� - ГАРАНТ 

 221 С�ома�о�о�ія - �роф. На�арян Р.С.

222 Ме����на - �роф. Кра�чун П.Г.

228 Пе�іа�рія - �роф. Гончар� М.О.

224 Техно�о�ії ме��чної �іа�нос���� �а
�і�у�ання - �роф. За��бо�с��а О.І.



Інформа�ія �о�о на�чання
�нахо����ся �а �ос��анням:

ХНМУ - Нау�а - Пі��о�о��а �а�рі�
- Пі��о�о��а �о��орі� фі�ософії 

Термін ��ану�ання ��сер�а�ії

2 міся�і � �ня �араху�ання 

на на�чання



Е�а�� ��ану�ання ��сер�а�і�но�о
�ос�і��ення 

�р��рі��ення ас�іран�а- о�р�мання
���я�у �ро на�ання �ем� ��сер�а�ії �а
�р��рі��ення нау�о�о�о �ері�н��а 

 

 

Ко��?

На �ер�ому ���ні � �а�� �араху�ання
�о ас�іран�ур�

 

Засі�ання �афе�р�

о�р�мання ���я�у �ро �і��о�і�ніс��
ано�а�ії ��сер�а�ії �ас�ор�у

с�е�іа��нос�і �а ре�омен�а�і� на
ро���я� �омісії � ���ан� е���� �а

біое����
 

Ко��?

Бе� �р��’я��� �о �ня �а ч�с�а ���ня
(На�а� �ро с��а� �роб�емн�х �омісі�

№120 �і� 26.05.2021 ро�у ро�мі�ен��
на са��і ХНМУ � ро��і�і – Нау�а-)

 

Засі�ання �роб�емної
�омісії ХНМУ

�о�на �ер�а сере�а міся�я- 

(Го�о�а: �.ме�.н., �рофесор, 

�а�. �афе�р� �ро�е�е����� �ну�рі�н�ої
ме����н� № 2 �а ме�сес�р�нс��а
Те�яна Сун�а�і�на Ос�ано�а 

�е�.+38050 998 82 42, 

е-mail: ts.ospanova@knmu.edu.ua,

 се�ре�ар- �.ме�.н.,�о�ен� �ієї �афе�р�
А��єє�а О�ена Ві��орі�на 

�е�. +38050 400 52 35, 

е-mail: ov.avdieieva@knmu.edu.ua
 

Засі�ання �омісії �
���ан� е���� �а біое����



Е�а�� ��ану�ання
То�арє�а Ір�на ���і�на  

нау�о��� �і��і� - �аб.№ 8 

е-mail: il.tokareva@knmu.edu.ua 

�е�. +38095 538 16 35 

(О�р�мання ме�ро�о�ічної �о�і��� �о �о�ір�і
а�ара�ур�, я�а бу�е ���ор�с�о�у�а��с� �р� ���онанні
��сер�а�і�ної робо��)

 Про�і�н�� ін�енер � ме�ро�о�ії

Кері�н�� с�у�б� ін�е�е��уа��ної ��аснос�і

Го��анс��а Анна Ва��мі�на
�аб 161   (4-� �о�ерх �о�о�но�о �ор�усу ХНМУ)

�е�. +38093 487 35 17, 

е-mail: av.holdanska@knmu.edu.ua



Пере�і� �о�умен�і� �о особо�ої с�ра��, я�і
ма��� бу�� �о�ані �о �і��і�у ас�іран�ур� �О
�рохо��ення Нау�о�о-�оор��на�і�ної ра��:

1) Па�ен�н�� �о�у�
2) Ано�а�ія на ��сер�а�і�
3) Ка�ен�арн�� ��ан робо��
4) С�ру��урн�� ��ан робо��
5) В��я� � �ро�о�о�у �асі�ання �афе�р� � ���ання
�а��ер��ення �ем� ��сер�а�ії 
6) В��я� � �ро�о�о�у �ро�емної �омісії ЇНМУ
7) Ме�ро�о�ічні ��сно���
8) В��я� � �ро�о�о�у �омісії ХНМУ � ���ан� е����



Засі�ання
Нау�о�ої
�оор��на�і�ної
ра�� 

Ко�н�� �ру��� �і��оро� міся�я

14.09.2021 ро�у о 15:30 

2-� �о�ерх, 

ау���орія № 1 �о�о�но�о �ор�усу ХНМУ  

12.10.2021 ро�у – �ро міс�е �ро�е�ення
бу�е с�о�і�ено �о�а��о�о



Ін���і�уа��н�� на�ча��н�� ��ан

Ін���і�уа��н�� ��ан нау�о�ої робо��

Темунау�о�ої робо��

Нау�о�о�о �ері�н��а 

С�ро�� ���онання робо�� 

Вчена Ра�а �а��ер��ує:



��ічі на рі� �ро�о����ся �ромі�на а�ес�а�ія
ас�іран�і� �о ���онанн� ос�і�н�о-нау�о�ої
�ро�рам�: 

1) З�і� на �асі�анні �афе�р�

2) З�і� на нау�о�о-�оор��на�і�ні� ра�і

3) З�і� �а��ер��ує��ся на Вчені� Ра�і
уні�ерс��е�у

 



Зах�с� ��сер�а�ії на ��обу��я
нау�о�о�о с�у�еня «�о��ор
фі�ософії» �о��нен �і�бу��ся �
�ермін на�чання � ас�іран�урі.



Ба�аємо
ус�іхі�! 

Хар�і�с���� на�іона��н�� ме��чн�� уні�ерс��е� 


