Додаток 6
Правила прийому до аспірантури для здобуття
ступеня доктора філософії та доктора наук Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
у 2018 році
1. Загальні положення
1. Правила встановлені відповідно до Конституції України, Закону
України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Постанови
Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».
2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
здійснюється:
- в аспірантурі вищого навчального закладу за очною (денною,
вечірньою) або заочною формою навчання;
- поза аспірантурою (для осіб, які професійно проводять наукову,
науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем
роботи у відповідному вищому навчальному закладі).
Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється:
- в докторантурі вищого навчального закладу за очною формою
навчання;
- шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.
Аспірант – особа, зарахована до вищого навчального закладу для
здобуття ступеня доктора філософії. Нормативний строк підготовки доктора
філософії в аспірантурі становить чотири роки.
Докторант – особа, зарахована до вищого навчального закладу для
здобуття ступеня доктора наук. Підготовка доктора наук у докторантурі
становить два роки.
3. Підготовка в аспірантурі та докторантурі здійснюється:
1) за рахунок коштів державного бюджету України – за державним
замовленням;
2) за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах
контракту;
3) підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за
державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною
(денною, вечірньою) формою навчання.
4. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі чи докторантурі за
державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї
достроково, має право на повторний вступ до аспірантури чи докторантури за
державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених
на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

2. Правила прийому до аспірантури
1.
До аспірантури з метою підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються громадяни
України, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста.
2.
Прийом документів до аспірантури у 2018 році на очну і заочну
форми навчання буде здійснюватися з 13.08.2018 р. по 23.08.2018 р. за
такими науковими спеціальностями:
Галузь знань
Шифр
Назва
01
Освіта
/Педагогіка

Код
011
012
013
014.10
015

03

Гуманітарні
науки

05

Соціальні та
поведінкові
науки
Біологія

09

032
033
035

Спеціальність
Назва
Освітні, педагогічні науки
Дошкільна освіта
Початкова освіта
Середня освіта (Трудове
навчання та технології)
Професійна освіта (за
спеціалізаціями)
Історія та археологія
Філософія
Філологія

053

Психологія

091

Біологія

3. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури:
1)
заява вступника;
2)
особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою 3×4,
завірений печаткою за місцем роботи або навчання;
3)
автобіографія;
4)
список опублікованих наукових праць (не менше трьох) і
винаходів; вступники, які не мають опублікованих наукових праць і
винаходів, подають наукові реферати з обраної ними наукової спеціальності;
5)
копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із
зазначенням одержаного ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста з додатком, завірені відділом кадрів за місцем роботи або
навчання;
6)
копія паспорта;
7)
копія ідентифікаційного коду;
8)
4 фотокартки 3×4;

9)
військовий квиток або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних;
10) копія трудової книжки, завіреної за місцем роботи;
11) дійсний сертифікат тестів TOEFL, або International English
Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language
Assessment (за наявності).
Паспорт, диплом про та військовий квиток подаються вступником
особисто.
4. Рішення про допуск до вступних випробувань до аспірантури
виноситься виключно приймальною комісією ПНПУ імені В.Г. Короленка.
За відсутності повного переліку документів або подання їх після
закінчення встановленого терміну вступник не допускається до участі у
складанні вступних іспитів до аспірантури.
Вступні випробування до аспірантури ПНПУ імені В.Г. Короленка
складаються з:
1)
вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої
освіти магістра з відповідної спеціальності);
2)
вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради
університету в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання,
зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або
International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge
English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови;
3)
співбесіди для вступників, які вступають до аспірантури з іншої
галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра
(спеціаліста).
5.
Прийом вступних випробувань до аспірантури проводиться
предметними комісіями у кількості 3-5 осіб, які призначаються ректором
університету.
До складу предметних комісій включаються доктори філософії та
доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною
спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової
програми.
До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися
також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно
володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради можуть
кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.
6.
Вступники, які без поважних причин не з’явились на вступні
випробування у зазначений час, а також ті, знання яких було оцінено як
«незадовільно», а також 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 допускається.

Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені закладом
вищої освіти, розглядає апеляційна комісія ПНПУ імені В.Г. Короленка.
7.
На підставі рейтингу здобувачів за результатами вступних
випробувань Приймальна комісія приймає рішення щодо зарахування до
аспірантури.
Вступ поза конкурсом на здобуття ступеня доктора філософії не
допускається.
Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури
затверджується наказом ректора університету, який оприлюднюється в
установленому порядку.
Зарахування – з 01.09.2018 р.
3. Правила прийому до докторантури
1.
До докторантури з метою підготовки здобувачів ступеня доктора
наук приймаються громадяни України, які мають ступінь доктора філософії
(кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової
спеціальності і які мають наукові результати, що потребують завершення або
оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за
сукупністю статей.
2.
Прийом документів до докторантури у 2018 році на очну форму
навчання буде здійснюватися з 13.08.2018 р. по 23.08.2018 р. за такими
науковими спеціальностями:
Галузь знань
Спеціальність
Шифр

Назва

Код

032
035

Освітні, педагогічні науки
Середня освіта (Трудове навчання
та технології)
Професійна освіта (за
спеціалізаціями)
Історія та археологія
Філологія

053

Психологія

011
01

Освіта/
Педагогіка

014.10
015

03
05

Гуманітарні
науки
Соціальні та
поведінкові
науки

Назва

3.
Вступники до докторантури подають такі документи:
1)
заява вступника;
2)
особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою 3×4,
завірений печаткою за місцем роботи або навчання;
3)
автобіографія;
4)
список
опублікованих
наукових
праць,
завірений
у
встановленому порядку;
5)
розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора наук;

6)
копії усіх дипломів;
7)
письмова характеристика наукової діяльності вступника,
складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим
працівником університету, із згодою бути науковим консультантом в разі
вступу до докторантури;
8)
копія трудової книжки;
9)
копія ідентифікаційного коду;
10) копія паспорта;
11) 2 фотокартки 3×4;
12) військовий квиток або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних.
Паспорт, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук
та військовий квиток подаються вступником особисто.
4. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до
вступу подає кафедрі розгорнуту пропозицію, в якій міститься план
дослідницької роботи та/або інформацію про обсяг наукової роботи,
необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.
Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників кафедра
заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість
зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на
розгляд вченої ради університету.
Вчена рада ПНПУ імені В.Г. Короленка в місячний термін розглядає
висновки кафедри щодо вступника і приймає рішення про його зарахування
до докторантури.
Зарахування – з 01.09.2018 р.

