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Перелік спеціальностей 

011 Освітні, педагогічні науки 

032 Історія та археологія 

051 Економіка 

052 Політологія 

073 Менеджмент 

 

Кваліфікаційні вимоги 

До аспірантури на денну та заочну форми навчання для здобуття 

наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі в Миколаївському 

національному університеті імені В. О. Сухомлинського в 2019 році 

приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста. 

До аспірантури Миколаївського національного університету імені 

В.О. Сухомлинського приймаються громадяни України. 

 

Вступні випробування.  

1) додаткове вступне випробування (при вступі на іншу спеціальність), 

2) екзамен з іноземної мови (за програмою, яка відповідає рівню В2 

загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти),  

3) фахове вступне випробування (в обсязі стандарту вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності). 

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань 

(спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), 

призначаються додаткові вступні випробування. Додаткові вступні 

випробування оцінюються «зараховано», «не зараховано».  

Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної 

мови та спеціальності. 

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. 



 

Основні дати і події для вступників на основі ступеня магістра або освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста. 

Етапи вступної кампанії 

Початок прийому заяв і документів 10 липня 2019 року  

Закінчення прийому заяв і документів 22 липня 2019 року 

Терміни проведення вступних іспитів 23 липня – 30 липня 

2019 року  

Терміни зарахування вступників за кошти 

державного бюджету  

До 01 серпня 2019 року  

Терміни зарахування вступників за кошти 

фізичних та юридичних осіб 

До 10 вересня 2019 року 

Початок навчання в аспірантурі 15 вересня 2019 року 

 

Перелік документів для вступу. 

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 (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);  

 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, які 

рецензуються членами відповідної відбіркової комісії. 

 рекомендацію Вченої ради факультету або інституту вищого 

навчального закладу (за наявності); 

 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;  

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються 

вступниками особисто.  

 


