Додаток
Правила прийому
до аспірантури та докторантури
Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького в 2016 році
Правила прийому до аспірантури та докторантури Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького в 2016 році (далі –
Правила прийому до аспірантури) встановлені відповідно до Закону України
«Про Вищу освіту», Положення про порядок підготовки фахівців ступенів
доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі
вищих навчальних закладів (наукових установ) та Умов прийому до вищих
навчальних закладів України в 2016 р., затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та погоджених
Міністерством юстиції України від 04.11.2015 № 1351/27796.

Загальні положення
1. Основною формою підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня
доктора філософії на третьому рівні вищої освіти є аспірантура. Нормативний
строк навчання в аспірантурі становить чотири роки, протягом яких аспірант
зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, визначеної
вищим навчальним закладом для підготовки доктора філософії з відповідної
спеціальності, а також підготувати дисертацію на основі самостійно
проведених досліджень та захистити її у спеціалізованій вченій раді вищого
навчального закладу (наукової установи).
Підготовка докторів філософії за державним замовленням здійснюється
виключно в аспірантурі за денною формою навчання.
2. З метою завершення роботи над науковими дослідженнями та
оформлення їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для
здобуття наукового ступеня доктора наук особа має право вступити в
докторантуру вищого навчального закладу (наукової установи). Строк
перебування в докторантурі становить не більше двох років, протягом яких
докторант зобов’язаний подати до спеціалізованої вченої ради вищого
навчального закладу результати своїх наукових досягнень (дисертацію, або
монографію, або сукупність опублікованих статей) для їх подальшого
публічного захисту.
3. Підготовка громадян України в аспірантурі та докторантурі
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України (за державним
замовленням) або за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах
контракту).
4. Підготовка іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі та
докторантурі здійснюється:
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на підставі міжнародних договорів України та/або міжнародних програм
обміну чи мобільності;
на підставі договорів, укладених між вищими навчальними закладами
(науковими установами) України та вищими навчальними закладами
(науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної
мобільності;
за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
5. Прийом до аспірантури та докторантури за рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб з відривом та без відриву від виробництва здійснюється за
науковими спеціальностями:

№

Шифр
спеціальності
1. 01.04.07
2. 01.05.02
3. 01.05.03
4. 02.00.04
5. 03.00.13
6. 05.01.02
7.
8.
9.
10.

05.13.06
07.00.01
07.00.02
07.00.06

11. 08.00.01
12. 08.00.05
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

09.00.08
09.00.11
10.01.01
10.01.06
10.01.07
10.02.01
10.02.02
10.02.04
13.00.01
13.00.02
13.00.02
13.00.02

25. 13.00.02

аспірантура
Назва спеціальності
Фізика твердого тіла
Математичне моделювання та обчислювальні
методи
Математичне
та
програмне
забезпечення
обчислювальних машин і систем
Фізична хімія
Фізіологія людини і тварин
Стандартизація, сертифікація та метрологічне
забезпечення
Інформаційні технології
Історія України
Всесвітня історія
Історіографія, джерелознавство та спеціальні
історичні дисципліни
Економічна теорія та історія економічної думки
Розвиток продуктивних сил та регіональна
економіка
Естетика
Релігієзнавство
Українська література
Теорія літератури
Фольклористика
Українська мова
Російська мова
Германські мови
Загальна педагогіка та історія педагогіки
Теорія та методика навчання (інформатика)
Теорія та методика навчання (математика)
Теорія та методика навчання (українська
література)
Теорія та методика навчання (фізика)
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Теорія та методика навчання (фізична культура)
Теорія та методика професійної освіти
Соціальна педагогіка
Теорія і методика управління освітою
Теорія і методика виховання
Педагогічна та вікова психологія
Економічна безпека суб’єктів господарської
діяльності
Політичні інститути та процеси

13.00.02
13.00.04
13.00.05
13.00.06
13.00.07
19.00.07
21.04.02

33. 23.00.02

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Шифр
спеціальності
13.00.04
10.02.04
13.00.02
10.02.01
13.00.01
07.00.01
07.00.02
07.00.06

9. 10.01.01
10. 21.04.02
11. 13.00.06

докторантура
Назва спеціальності
Теорія та методика професійної освіти
Германські мови
Теорія та методика навчання (математика)
Українська мова
Загальна педагогіка та історія педагогіки
Історія України
Всесвітня історія
Історіографія, джерелознавство та спеціальні
історичні дисципліни
Українська література
Економічна безпека суб’єктів господарської
діяльності
Теорія і методика управління освітою

Порядок та умови вступу до аспірантури
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули
вищу освіту за освітнім рівнем магістра (освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліста). До вступних випробувань допускаються абітурієнти, які вчасно
подали всі необхідні документи для вступу згідно з Правилами прийому в
аспірантуру. Приймальна комісія може відмовити абітурієнту у допуску до
проходження вступних випробувань в аспірантуру виключно у зв’язку з
неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, визначених
Правилами прийому в аспірантуру.
Вступники до аспірантури подають такі документи:
1. заяву з візою майбутнього наукового керівника про згоду здійснювати
керівництво;
2. письмовий висновок передбачуваного наукового керівника;
3. особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в
якій вступник навчався або працює;
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4.

5.
6.

7.
8.
9.

список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники до
аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів,
подають наукові реферати з обраної ними спеціальності на 25-30
сторінок. Реферат оцінюється науковим керівником;
медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-о;
копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із
зазначенням одержаної кваліфікації магістра (особи, які здобули
відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома) та
копію додатку до диплому;
копію паспорта (1, 2, 12 сторінки);
посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
копію ідентифікаційного коду;
Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Прийом документів проводиться з 5 вересня по 25 вересня 2016 року.
Вступні іспити в аспірантуру складають у період з 01 до 31 жовтня 2016
року.
Умови допуску до вступних випробувань в аспірантуру
Рішення про допуск до вступних екзаменів до аспірантури виноситься
виключно приймальною комісією університету за результатами співбесіди
вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та
поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного
наукового керівника, про що вступнику до аспірантури повідомляється у
тижневий термін.
За відсутності повного переліку документів або поданням їх після
закінчення встановленого терміну вступник не допускається до участі у
складанні вступних екзаменів до аспірантури.
Організація та проведення вступних випробувань до аспірантури
Вступні випробування до аспірантури Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького (далі – Університету) складаються
з:
вступного іспиту із спеціальності (в обсязі навчальної програми
освітнього рівня магістра відповідної спеціальності);
вступного іспиту із однієї іноземної мови на вибір (англійської,
німецької) в обсязі, який відповідає необхідному вступному рівню для
подальшого навчання (вдосконалення) цієї іноземної мови в аспірантурі;
інших форм вступних випробувань (іспити, співбесіди, презентації
дослідницьких пропозицій чи досягнень тощо).
Відповідно до Правил прийому до в аспірантуру абітурієнтам, які
вступають до аспірантури на іншу спеціальність ніж та, яка зазначена в їх
дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні
випробування.
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Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до
Університету протягом одного календарного року.
За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури
приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою,
визначеною Правилами прийому до аспірантури.
Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора Університету.
Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до
аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття
приймальною комісією відповідного рішення.
Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом
ректора Університету призначається науковий керівник – штатний науковий
або науково-педагогічний працівник з науковим ступенем.
Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над
дисертацією,
контролює
виконання
затвердженого
вченою
радою
індивідуального плану наукової роботи та несе особисту відповідальність за
якісне і вчасне виконання аспірантом дисертаційного дослідження.
Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька
кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних випробувань до
аспірантури. Приймальною комісією зараховуються оцінки кандидатських
іспитів.
Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні
випробування у зазначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено
як «незадовільно», до участі в наступних вступних випробуваннях не
допускаються.
Повторне складання вступних іспитів не дозволяється. Результати
вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.
Умови зарахування до аспірантури
На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна
комісія приймає рішення щодо кожного вступника.
Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора на підставі
рішення приймальної комісії до 01 листопада 2016 р.
Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до
аспірантури вступнику письмово повідомляється в п’ятиденний термін з дня
прийняття приймальною комісією відповідного рішення.
Порядок та умови вступу до докторантура
Для уможливлення проведення заключних досліджень та/або оформлення
результатів у вигляді дисертації, монографії або сукупності статей, які
подаватимуться до захисту наукового ступеня доктора наук, особа має право
вступити в докторантуру Університету. Виконання наукової програми
докторантури не є обов’язковою умовою подання наукового доробку до захисту
в спеціалізованій вченій раді для здобуття наукового ступеня доктора наук.
До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь
доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з
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обраної спеціальності (зокрема публікації в закордонних реферованих
журналах, індексованих в науково-метричних базах визначених в Умовах
прийому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки), і які
продемонстрували свою здатність проводити наукові дослідження на високому
рівні.
Строк перебування в докторантурі Університету становить два роки.
Враховуючи обсяг наукового доробку докторанта, вчена рада вищого
навчального закладу має право прийняти рішення про продовження його
перебування в докторантурі понад встановлений строк. Продовжене
перебування в докторантурі не може здійснюватися за рахунок коштів
державного бюджету.
Для вступу в докторантуру, не менше ніж за два місяці до початку
вступних випробувань, абітурієнт подає кафедрі, відділу, лабораторії чи
іншому структурному підрозділу Університету, до якого він бажає
прикріпитися в докторантурі розгорнуту пропозицію, в якій вказує план
дослідницької роботи та/або об’єм наукової роботи, необхідної для підготовки
результатів вже проведених досліджень до захисту.
Перелік документів, необхідних для вступу в докторантуру, крім
необхідних для вступу в аспірантуру, повинен також включати:
1) копію диплому доктора філософії (кандидата наук);
2) список опублікованих наукових праць і винаходів;
4) розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план
необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої
планується здобуття наукового ступеня доктора наук;
5) характеристику вступника написану доктором наук, який є штатним
науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою
надати абітурієнту наукову консультацію в разі його вступу в докторантуру.
Прийом документів проводиться з 5 вересня по 25 вересня 2016 року.
Протягом місяця з дня отримання документів від всіх вступників
відповідний структурний підрозділ (кафедра) заслуховує їх наукові доповіді і
шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до
докторантури.
Вчена рада Університету в місячний строк розглядає висновки кафедри,
відділу, лабораторії щодо кожного вступника і приймає рішення про його
зарахування до докторантури та призначає докторанту наукового консультанта,
який є доктором наук з відповідної спеціальності та має вчене звання
професора і який працює штатним науково-педагогічним або науковим
працівником Університету. Рішення вченої ради затверджується і оформляється
наказом ректора Університету.
Зарахування до докторантури проводиться наказом ректора Університету
на підставі рішення вченої ради до 01 листопада 2016 року.

