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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ 

КІРОВОГРАДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ  

на 2017-2018 навчальний рік 

 

 Правила прийому встановлені  відповідно до «Положення про 

підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1993 року №309 (із 

змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №960 від 14.06.2000р., №1124 

від 27.08.2004р.); Положення про аспірантуру КНТУ та Положення про 

приймальну комісію КНТУ. 

 На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до університету 

приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста); особи, які здобули відповідно освіту за кордоном 

приймаються при наявності нострифікованого диплому. 

 Прийом до аспірантури на 2017-2018 рік з відривом та без відриву від 

виробництва (на контрактній основі) здійснюється за науковими 

спеціальностями: 

- 032 «Історія та археологія» 

- 051 «Економіка» 

- 071 «Облік і оподаткування» 

- 073 «Менеджмент» 

- 131 «Прикладна механіка» 

- 132 «Матеріалознавство» 

- 133 «Галузеве машинобудування» 

- 151 «Автоматизація  та комп’ютерно-інтегровані технології» 
 Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок: 

- коштів Державного бюджету України – за державним замовленням 

(виключно денна форма навчання); 

- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад 

державне замовлення (денна та заочна форма навчання); 

- Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється 

на підставі: 

- міжнародних договорів України; 

- загальнодержавних програм; 

- договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними  

особами. 
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 Вступники до аспірантури подають такі документи: 

- заява на ім’я ректора із зазначенням спеціальності та форми навчання; 

- особовий листок з обліку кадрів; 

- три фотографії (3х4); 

- копії дипломів з додатками про закінчення ВНЗ із зазначенням 

одержаної кваліфікації: бакалавра, спеціаліста/магістра (особи, які 

здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого 

диплому); 

- автобіографію; 

- рекомендацію вченої ради університету (за наявності); 

- копію трудової книжки, завірену за останнім місцем роботи; 

- список опублікованих наукових праць (за наявності); 

- опубліковані статті з обраної наукової спеціальності. Особи, які не 

мають опублікованих наукових праць подають реферат на 30 аркушів з 

обраної спеціальності; 

- відгук на статтю або рецензію на реферат з оцінкою майбутнього 

наукового керівника; 

- вступники до аспірантури проходять попередню співбесіду з 

завідувачем кафедри та майбутнім науковим керівником, який дає 

свою згоду на керування аспірантом; 

- копію паспорта; 

- копію ідентифікаційного коду; 

- медичну довідку про стан здоров’я за формою №086-У; 

- копію військового квитка або приписного свідоцтва (за наявністю); 

- міжнародний сертифікат з підтвердження рівня володіння іноземною 

мовою В2. 

 У зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму навчання для 

нарахування стипендії трудову книжку із записом про звільнення з 

останнього місця роботи. 

 Паспорт, диплом про вищу освіту, подаються вступниками особисто. 

 Документи для вступу приймаються відділом аспірантури та 

докторантури університету з 10 серпня  по 24 серпня 2016 року. 

 Рішення про допуск до вступних іспитів до аспірантури виноситься 

виключно приймальною комісією університету за результатами співбесіди 

вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду поданих 

наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного 

наукового керівника. За відсутності повного переліку документів або 

подання їх після закінчення встановленого терміну вступник не допускається 

до участі у складанні вступних іспитів до аспірантури.  Відповідно до п. 11 

ст. 44 Закону України «Про вищу освіту» прийом на основі освітнього 

ступеня  «магістр» / освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для 

здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії здійснюється за 

результатами вступних іспитів . 

 У разі одержання однакової суми балів за результатами складання 

вступних іспитів право не першочергове зарахування до аспірантури мають 
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вступники, що: отримали більш високий бал за результатами складання 

іспиту з наукової спеціальності; мають наукову статтю у виданні, яке 

включено до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web Scienc; мають 

патент на винахід або авторське свідоцтво; мають наукову статтю у 

фаховому виданні України; переможцями міжнародних конкурсів наукових 

робіт (підтверджено дипломом), виступили на міжнародній всеукраїнській 

науковій конференції (підтверджено сертифікатом або іншим документом); є 

призерами міжнародних студентських та всеукраїнських олімпіад з фаху;  

переможцями всеукраїнських конкурсів наукових робіт (підтверджено 

дипломом); мають вищий середній бал додатку до диплому 

магістра/спеціаліста; мають стаж роботи за фахом не менше двох років. При 

прийомі до аспірантури на основі освітнього ступеня «магістр»/освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (для випускників минулих років) 

середній бал додатку до диплому магістра/спеціаліста державного зразка, 

обраховується за 5 – бальною шкалою. 

 Вступники до аспірантури складають вступні іспити у термін з 29 

серпня по  9 вересня  2016р. 

 Вступні іспити на навчання для здобуття ступеня доктора філософії 

складаються: 

- зі спеціальності  (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з 

відповідної спеціальності). Особам, які вступають до аспірантури з 

іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі 

магістра, можуть бути призначені додаткові вступні іспити; 

- з філософії (в обсязі стандарту вищої освіти магістра); 

- з іноземної мови (за вибором вченої ради вищого навчального закладу 

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. При визначенні результатів 

конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів 

вступного іспиту з іноземної мови за найвищим балом. 

 Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями, як 

правило у кількості 3-5 осіб, які призначаються керівником вищого 

навчального закладу і до складу яких включаються доктори наук та доктори 

філософії, які здійснюють наукові дослідження у відповідній спеціальності 

та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До 

предметних комісій можуть бути також призначені наукові керівники 

вступників. 

 До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися 

також штатні співробітники навчального закладу, які не мають наукового 

ступені і вченого звання, але за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано 

оцінити рівень знання відповідної мови вступником. 
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 За результатами проведення вступних іспитів до аспірантури 

приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою, 

визначеною правилами прийому відповідного вищого навчального закладу. 

 Результати вступних іспитів до аспірантури є дійсними протягом 12 

місяців. 

 Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора університету на 

підставі рішення приймальної комісії. 

 Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до 

аспірантури вступнику повідомляється в 5 денний термін з дня прийняття 

приймальною комісією відповідного рішення. 

 Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом  мають право на 

зарахування на контрактних засадах понад плану державного замовлення. 

 Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом 

ректора призначається науковий керівник – штатний науково-педагогічний 

працівник з науковим ступенем. На здійснення наукового керівництва одного 

аспіранта керівникові відводиться щороку 50 академічних годин навчального 

навантаження. 

 Зарахування до аспірантури проводиться 13 вересня поточного року. 

Початок навчання в аспірантурі з  13 вересня поточного року. 

 Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4 роки, протягом яких 

аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, 

визначеної ВНЗ для підготовки докторів філософії з відповідної спеціальності, 

а також підготувати дисертацію на основі самостійно проведених досліджень та 

захист її у спеціалізованій вченій раді ВНЗ. 

 

 

 

 

 Проректор з наукової роботи    О.М. Левченко 


