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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ І ДОКТОРАНТУРИ
Правила прийому до аспірантури Державного економіко-технологічного
університету транспорту у 2016 році розроблено відповідно до Закону України «Про
вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року
№1085 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних
закладів України у 2016 році», постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня
2016 року №261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових
установах)»

І. Загальні положення
І.Загальні положення.
1.1.
Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура.
1.2.
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
здійснюється:
в аспірантурі вищого навчального закладу (далі - Університету) за очною
(денною) або заочною формою навчання;
поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну
або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у відповідному
вищому навчальному закладі (науковій установі).
1.3.
Підготовка громадян України в аспірантурі здійснюється:
за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за
кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень, за
якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії).
кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням
та вартість такої підготовки визначається Вченою радою Університету з урахуванням
ліцензійного обсягу, вказаного в ліцензії, за якою здійснюється освітня діяльність на
третьому рівні вищої освіти, а також можливостей забезпечення кваліфікованого
наукового керівництва та освітніх потреб аспірантів за відповідною спеціальністю.
1.4.
Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні,
особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або
тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які
перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти
нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб
за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом
Міністрів України.
Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні
права та обов’язки.
1.5.
Підготовка іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі
здійснюється:
• на підставі міжнародних договорів, укладених між вищими навчальними
закладами (науковими установами) України та вищими навчальними закладами
(науковими установами) інших країн щодо обміну вченими чи академічної
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мобільності;
• за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
1.6.
Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за
кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами
підготовки).
ІІ. Організація та проведення вступних випробувань.
2.1.
Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), Умов прийому на навчання
до вищих навчальних закладів в 2016 році, затверджених МОН, та правил прийому
до аспірантури Університету.
2.2.
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули
вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються
особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами
прийому до аспірантури Університету.
2.3.
Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури:
• заяву вступника;
• копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності
(кваліфікації).
• копію додатку до диплома.
• список опублікованих наукових праць і винаходів, завірений зав. кафедри.
• довідку про розмір заробітної плати.
• витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету про рекомендацію до
вступу до аспірантури (при наявності).
• висновок наукового керівника.
• особовий листок з обліку кадрів з фото 4х6.
• копію паспорта (1, 2, 11 стор.).
• довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру.
Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним
вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з
іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного
складення ним вступних випробувань та прийняття Вченою радою Університету
рішення про визнання його диплома.
під час подання документів вступник пред'являє:
- документ, що засвідчує особу та громадянство;
- документ державного зразка (оригінал) про здобутий освітньокваліфікаційний рівень магістра (спеціаліста) і додаток до нього.
Прийом документів від осіб, які вступають на основі ступеня магістра
(спеціаліста) проводяться з 04.07.2016р. по 15.08.2016р.
Вступні випробування для осіб, які вступають на основі ступеня магістра
(спеціаліста) проводяться з 16.08.2016р. по 29.08.2016р.
2.4.
Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:
– Вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти
магістра з відповідної спеціальності);
Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та,
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яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові
вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою
«зараховано» і «незараховано». Вступник, що отримав «незараховано» до складання
вступних випробувань не допускається.
– Співбесіди на основі дослідницької пропозиції (презентація), яка оцінюється за
шкалою «зараховано» і «незараховано».
– Вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2
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 складення вступного іспиту з іноземної мови.
Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до
результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.
Максимальна оцінка за іспит становить 200 балів.
Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в
аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним
законодавством України.
Галузь знань
Спеціальність
Вступні
випробування
05 Соціальні та
051 Економіка
– вступний іспит
поведінкові науки
із спеціальності
– вступний іспит
07 Управління
073
з
іноземної
мови
та адміністрування Менеджмент
– співбесіда на
12 Інформаційні
122
технології
Комп’ютерні науки основі
та
інформаційні дослідницької
пропозиції
технології
(презентація)
123
Комп’ютерна
–
додатковий
інженерія
вступний
іспит (за
27 Транспорт
273 Залізничний
необхідністю)
транспорт
275 Транспортні
технології
(за
видами)
Для проведення вступних випробувань на основі здобутого ступеня магістра
(спеціаліста) створюються предметні комісії. Вступні іспити до аспірантури
проводяться предметними комісіями.
Програми вступних випробувань до аспірантури оприлюднюються на веб-сайті
Університету.
Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься за формулою:
КБ= ІС+ІМ+БД, де:
ІС- оцінка вступного іспиту із спеціальності;
ІМ- оцінка вступного іспиту із іноземної мови;
БД- середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 5 - бальною шкалою).
Зі списку вступників формуються рейтингові списки рекомендованих до
зарахування за конкурсом, який упорядковується конкурсним балом від більшого до
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меншого. У списку вступників, рекомендованих до зарахування за конкурсом,
зазначаються:
– прізвище, ім’я та по-батькові вступника;
– конкурсний бал вступника.
Рейтингові списки оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті ДЕТУТу
(http://www.detut.edu.ua). У списку вступників рекомендованих до зарахування
зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку. Результати вступних
випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету протягом одного
календарного року. Перескладання вступних випробувань не допускається.
2.5.
Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними
комісіями, до складу яких входить, як правило, три - п’ять осіб, які призначаються
наказом по Університету.
2.6.
До складу предметних комісій включаються доктори філософії та
доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та
відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.
До складу предметних комісій можуть бути призначені також представники інших
вищих навчальних закладів (наукових установ), з якими укладено договори про
ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне керівництво дослідженнями
аспірантів, та/або про спільне виконання освітньо-наукової програми або з якими
здійснюється підготовка докторів філософії за спільною освітньо- науковою
програмою, узгодженою між вищим навчальним закладом і науковою установою.
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.
2.7.
За результатами проведення вступних випробувань відділ аспірантури
готує наказ про зарахування, що затверджується ректором Університету, який
оприлюднюється в установленому порядку.
2.8.
Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора
Університету призначається науковий керівник з числа наукових або науковопедагогічних працівників з науковим ступенем.
Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над
дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень
аспіранта, контролює виконання індивідуального плану аспіранта і відповідає перед
Вченою радою Університету за належне та своєчасне виконання обов’язків
наукового керівника.
Підготовка здобувачів ступеня доктора наук у докторантурі
2.9.
З метою завершення роботи над науковими дослідженнями та
оформлення їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для здобуття
ступеня доктора наук особа має право вступити до докторантури вищого
навчального закладу (наукової установи).
2.10.
Прийом до докторантури або надання творчої відпустки здійснюється з
урахуванням наукових, науково-технічних досягнень за обраною спеціальністю
відповідно до встановлених вимог.
До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії,
наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в
міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з
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вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які
мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді
дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
2.11.
Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до
вступу подає кафедрі, відділу, лабораторії чи іншому структурному підрозділу
вищого навчального закладу (наукової установи) розгорнуту пропозицію, в якій
міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи,
необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом
місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідний структурний
підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість
зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд
вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи).
Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним
вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками.
У разі позитивного рішення вченої ради вищого навчального закладу (наукової
установи) щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада
відповідного вищого навчального закладу (наукової установи) одночасно приймає
рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена рада вищого навчального
закладу (наукової установи) надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої
відмови.
2.12.
Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури:
 Заява
 Письмова характеристику наукової діяльності вступника, складену
доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим
працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом в разі
його вступу до докторантури.
 Копію диплома доктора філософії або кандидата наук
 Копію диплома про закінчення ВНЗ.
 Копію додатку до диплома.
 Розгорнутий план докторської дисертації
 Список опублікованих наукових праць і винаходів
 Висновок кафедри
 Копію паспорта (1, 2, 11 стор.).
 Довідку про розмір заробітної плати (для осіб, що вступають до
аспірантури з відривом від виробництва)
 Довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру.
Прийом документів від осіб, які вступають до докторантури проводиться
з 04.07.2016р. по 15.08.2016р.
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