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РОЗДІЛ І Правила прийому до аспірантури
І. Загальні положення
1.1. Цим Додатком визначається Правила прийому на навчання у
2018 році на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти для здобуття
освітнього ступеня доктора філософії.
1.2. Правила прийому до аспірантури діють з 01 липня 2018 року до
30 червня 2019 року.
1.3. Підготовка здобувачів освітнього ступеня доктора філософії в
Університеті здійснюється аспірантурою. Перелік галузей знань та
спеціальностей,
за
якими
здійснюється
прийом
до
аспірантури
ДВНЗ «ДонНТУ» наведено в табл. 1.
Таблиця 1 – Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється
прийом до аспірантури ДВНЗ «ДонНТУ»
Галузь знань
Спеціальність
05 Соціальні та поведінкові
051 Економіка
науки
07 Управління та
072 Фінанси, банківська справа та страхування
адміністрування
073 Менеджмент
10 Природничі науки
103 Науки про Землю
12 Інформаційні технології
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки та інформаційні
технології
123 Комп’ютерна інженерія
13 Механічна інженерія
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
15 Автоматизація та
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
приладобудування
технології
17 Електроніка та
172 Телекомунікації та радіотехніка
телекомунікації
18 Виробництво та технології 183 Технології захисту навколишнього
середовища
184 Гірництво
26 Цивільна безпека
263 Цивільна безпека
1.4. Для проведення прийому до аспірантури створюється відбіркова
комісія під головуванням проректора ДВНЗ «ДонНТУ» з наукової роботи.
Члени відбіркової комісії обираються з числа керівників структурних
підрозділів, а також гарантів освітньо-наукових програм підготовки докторів
філософії.
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1.5. Прийом вступних випробувань до аспірантури проводиться
предметними комісіями, як правило, в кількості 3–5 осіб. До складу комісій
включаються доктори та кандидати наук, а до складу предметної комісії з
наукової спеціальності включаються і потенційні наукові керівники. До складу
предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також доценти та
висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого
звання.
1.6. Фінансування підготовки аспірантів у базовому університеті
ДВНЗ «ДонНТУ» здійснюється:
- за кошти державного бюджету;
- за рахунок коштів фізичних та / або юридичних осіб (на умовах
договору, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на
проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).
1.7. Навчання в аспірантурі здійснюється за очною (за державним
замовленням та за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб) та заочною
(тільки за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб) формами. Нормативний
строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки.
1.8. Здобувати вищу освіту за освітнім ступенем «Доктор філософії» в
Університеті мають право тільки громадяни України.
1.9. Прийом до аспірантури до базового університету ДВНЗ «ДонНТУ»
здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування
навчання. Громадяни України мають право безоплатно здобувати науковий
ступінь доктора філософії в Університеті якщо цей ступінь громадянин
здобуває вперше за державним замовленням.
1.10. Не допускається одночасне навчання в аспірантурі на очній формі в
різних закладах освіти.
II. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1. На навчання для здобуття освітнього ступеня «Доктор філософії»
приймаються особи, які здобули освітній ступінь «Магістр» або освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста.
2.2. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий
освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка
державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без
подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень.
2.3. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про
здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є
процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що
здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних
документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27 травня 2015 року за № 614/27059.
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III. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
3.1. Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників,
вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі
строки:
Таблиця 2 – Основні етапи вступної кампанії
Етап вступної кампанії
Строки
Початок прийому заяв та документів
15 серпня 2018 р.
Закінчення прийому заяв та документів
31 серпня 2018 р.
Проведення вступних випробувань
05–20 вересня 2018 р.
Рекомендація щодо вступу до аспірантури
25 вересня 2018 р.
Виконання вступниками вимог до зарахування
28 вересня 2018 р.
Зарахування до аспірантури
01 жовтня 2018 р.
IV. Порядок прийому заяв та документів
4.1. Вступники до аспірантури ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття
наукового ступеня доктора філософії подають одну заяву на одну спеціальність
виключно у паперовій формі.
4.2. До заяви вступники подають (з пред’явленням оригіналів):
- копію паспорта громадянина України;
- копію індивідуального податкового номеру;
- копію диплома про вищу освіту із зазначенням здобутої спеціальності;
- копію додатку до диплому;
- список опублікованих наукових праць і винаходів;
- науковий текст (реферат, дослідницька пропозиція, проект) з обраної
вступником спеціальності;
- витяги з протоколів засідань кафедри та вченої ради факультету про
рекомендацію щодо вступу до аспірантури;
- рекомендаційний лист(и) (зокрема, від потенційного роботодавця
та/або вченого, зацікавленого у науковій співпраці з абітурієнтом у
разі його вступу до аспірантури відповідного вищого навчального
закладу (наукової установи)).
V. Організація і проведення конкурсного відбору
5.1. Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних
випробувань у формі письмового іспиту із спеціальності (в обсязі навчальної
програми освітнього рівня магістра відповідної спеціальності); письмового
іспиту з іноземної мови (англійська, французька, німецька, іспанська – в обсязі,
який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти);
презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень – і проводиться на основі
конкурсного бала.
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5.2. Формула для обчислення Конкурсного балу при прийомі для
здобуття освітнього ступеня «Доктор філософії»:
Конкурсний бал (КБ) = 0,4×S1+0,4×S2+0,2×S3,
де S1 – оцінка з іспиту зі спеціальності за 100 бальною шкалою;
S2 – оцінка з іспиту з іноземної мови за 100 бальною шкалою;
S3 – оцінка за дослідницьку пропозицію за 100 бальною шкалою;
5.3. До участі в конкурсному відборі допускаються вступники, які за
результатами вступних випробування отримали не менше 60 балів з кожного з
конкурсних предметів.
5.4. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови
дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing
System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче
рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного
рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня);
французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче
рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного
рівня), за рішенням відбіркової комісії звільняються від складання вступного
іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені
сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з
найвищим балом.
VI. Надання рекомендацій для зарахування
6.1. За результатами вступних випробувань, формуються рейтингові
списки вступників, які оприлюднюються на інформаційних стендах
аспірантури та офіційному сайті Університету.
6.2. Рекомендації щодо зарахування на місця державного замовлення та
місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб приймаються відбірковою
комісією щодо кожного вступника.
6.3. У разі обчислення однакового конкурсного балу, переважне право
при наданні рекомендації до зарахування до магістратури на місця державного
замовлення мають вступники, рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою
радою факультету, мають диплом магістра з відзнакою, міжнародні сертифікати
з іноземної мови та певні наукові здобутки (наукові публікації, учать у
конференціях, дипломи переможців конкурсів наукових студентських робіт
тощо).
VIІ. Виконання вимог до зарахування та зарахування до аспірантури
7.1. Рекомендовані до зарахування вступники мають виконати умови до
зарахування – надати до аспірантури оригінали трудової книжки (при
зарахуванні на денну форму) та укласти типову угоду (при рекомендації до
зарахування на місця державного замовлення) або договір про навчання в
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аспірантурі (при рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та/
або юридичних осіб).
7.2. Особи, які в установлені цим Додатком строки не виконали вимог
для зарахування, втрачають право в поточному році на зарахування до
аспірантури.
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РОЗДІЛ ІІ ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ

Відповідальний секретар
Приймальної комісії

А.М. Сурженко

