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Правила прийому до аспірантури 
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В. О. Сухомлинського в 2018 році 

 

І. Загальні положення 

         1.1 Правила прийому розроблені відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VІІ (зі змінами та 

доповненнями), Умов прийому на навчання дo вищих навчальних закладів 

України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 13 жовтня 2017 року № 1378, Постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у вищих навчальних закладах (наукових установах. 

         1.2 До аспірантури Миколаївського національного університету імені  

В. О. Сухомлинського приймаються громадяни України. 

         1.3 Прийом до аспірантури проводиться на конкурсних умовах. 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників 

2.1 До аспірантури на денну та заочну форми навчання для здобуття 

наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються 

особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста. 

2.2 Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:  

- коштів державного бюджету України;  

- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).  

2.3 Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом до 

аспірантури на навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії: 

- 011 Освітні, педагогічні науки 

- 032 Історія та археологія 

- 051 Економіка 

- 052 Політологія 

- 073 Менеджмент 

2.4 Аспіранти денної форми навчання:  

- отримують державну стипендію в разі зарахування на навчання за 

державним бюджетом у відповідності з чинним законодавством 

України. 

Аспіранти заочної форми навчання користуються пільгами згідно з 

чинним законодавством України. 

 



 

 

ІІІ. Порядок прийому заяв і документів для вступу до аспірантури МНУ 

імені В. О. Сухомлинського 

 

         3.1 Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання до аспірантури денної та заочної форм навчання 

проводяться в такі терміни:  

Етапи вступної кампанії 

Початок прийому заяв і документів 

 

12 липня 

2018 року  

Закінчення прийому заяв і документів 26 липня 

2018 року 

Терміни проведення вступних іспитів 27 липня – 06 серпня 

2018 року  

Терміни зарахування вступників за кошти 

державного бюджету  

До 07 серпня 

2018 року  

Терміни зарахування вступників за кошти 

фізичних та юридичних осіб 

До 09 серпня 

2018 року 

Початок навчання в аспірантурі 03 вересня 

2018 року 

 

         3.2 Вступники до аспірантури подають такі документи:  

- заяву на ім’я ректора університету;  

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій 

вступник до аспірантури навчається або працює; 

- засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу; 

- 4 фотокартки 3x4;  

-  список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих 

статей/тез (за наявності). Вступники, які не мають опублікованих наукових 

праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними 

наукової спеціальності. 

Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється 

еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання 

здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», 

затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;  

- рекомендацію Вченої ради факультету або інституту вищого навчального 

закладу (за наявності); 

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які 

вступають до аспірантури на денну форму навчання);  

         Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються 

вступниками особисто.  

         3.3 Приймальна комісія університету допускає вступників до вступних 

випробувань на підставі поданих (усіх, наведених у переліку, та вчасно)  

документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань 



в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, 

визначених Правилами прийому.   

         3.4 Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з 

останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму 

навчання та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця 

роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для 

нарахування стипендії подаються аспірантом особисто у п’ятиденний термін 

після зарахування до аспірантури. 

          

ІV. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір 

         4.1 Вступники до аспірантури університету проходять співбесіду та 

складають вступні іспити: 

- зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної  

спеціальності);  

- з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.  

         4.2 Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань 

(спеціальності)Додаткові вступні випробування оцінюються «зараховано», 

«не зараховано».  

Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної 

мови та спеціальності. 

         Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: 

співбесіда, додаткове випробування (в разі необхідності), іноземна мова, 

випробування з фаху. У тому випадку, коли за додаткове вступне 

випробування вступник отримав  оцінку «не зараховано», він не 

допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати 

участь у конкурсі. 

         4.3 Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька 

кандидатських іспитів, звільняються за їх бажанням (про що вступники до 

аспірантури вказують у заяві) від відповідних вступних іспитів до 

аспірантури, і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів, або складають 

вступні іспити на загальних підставах. 

         4.4 Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних 

іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання їх 

згідно з чинним законодавством України.  

         4.5 Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом можуть 

бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру для освоєння освітньо-

наукової програми підготовки докторів філософії за кошти фізичних 

(юридичних) осіб.   

         4.6 Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні 

випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено 

балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, 

які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі  

в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не 

допускаються.  



Перескладання вступних випробувань не дозволяється. 

         Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до 

МНУ імені В. О. Сухомлинського протягом одного календарного року.   

         4.7 Апеляції на результати вступних іспитів подаються у день 

проведення іспиту або не пізніше наступного робочого дня після оголошення 

оцінки вступного іспиту та розглядаються апеляційною комісією не пізніше 

наступного робочого дня після їх подання.  

          Cклад апеляційної комісії затверджується і оформляється наказом 

ректора. 

         4.8 Складові конкурсного показника (оцінки) визначаються за 

національною п’ятибальною шкалою оцінювання. 

         4.9 Конкурсний бал вступників до аспірантури обчислюється як сума 

результатів іспитів зі спеціальності та іноземної мови. 

         4.10 На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури 

приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника. Особи, які 

успішно витримали вступні випробування, зараховуються за конкурсом 

відповідно до кількості набраних балів за конкурсним показником. 

         4.11 У разі одержання однакової кількості балів переважне право при 

зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:  

- які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, 

конференціях;  

- які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з 

відзнакою;  

- рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою факультету, 

інституту вищого навчального закладу 

- мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівень 

В2. 

 


