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оголошу€ конкурс
на вступ до аспiрантури з вiдривом вiд виробництва (очна форма навчаншI);
до аспiрантури без вiдриву вiд виробництва (за заочною фърмою навчання на умовахконтрактУ) за спецiальнiстю 222 <<Медицина>), спецiалiзацiя Ъфтальмологiя.

Пiдставою д.тIя оголошення прийому на навчання до аспiрантури для здобуття
вищоi освiти ступеня доктора фiлософii за вищезазначеноо .rr.цi*""i.rо с лiцензiя на
провадження ocBiTHboT дiяльностi за TpeTiM (освiтньо-науковим) piBHeM, видана в
порядку, встановленомУ законодавствOм (наказ моН Украiни Ns 119-л вiд 09 червня
2017 р.) та Jlист нАмн УкраiЪи вiд \4.а5.2а20 р. Jф 1-ач857 гlро видiJIення за
бlоiIжетtlм 2-х мiсць в асгliрантурi.

IIравила прийому розробленi вiдповiдно до Закону Украiни вiд 01.07.20t4 рокуJф l556-VlI <Про виIцу ocBiTy>>; Умов прийому до вищих навчuUIьних закладiв УкраiЪи,
ЗаТВеРДЖеНИХ НаКЕВОМ MiHicTePcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 11 жовтня 2019 року}lb 1285 кПорядку пiдготовки здобувачiв u"щоi освiти^ ступеня дOктOра фiлософiТ та
дOктOра науК у вищиХ навчаJIьНих закладах (наУковиХ установах)>>, затвердженого
Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украfни J\b 26I вiд 2З.03.2бl б р.

Форrlа навчання денна.rзаочна
Норшlа,rивний TepMiH пiдготовки ;l роки
обсяг ocBiTHboT сrсltадовоТ 5l кредит еКТС
лiцензiйнцй обсяг 10 осiб
вимоги до рiвня освiти осiб, якi можуть розпоча ступiнь магiстра (окрнавчання спецiа-rriста)лСтрок прийому зЕlяв: l5.06.2020p. -1 5.О7.2О2Oр.
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