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Правила прийому
до аспірантури Ніжинського державного університету імені
Миколи Гоголя в 2017 році
І. Загальні положення
1.1. Основною формою підготовки фахівців освітньо-наукового
ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти є аспірантура.
1.2. Доктор філософії - це освітній і водночас перший науковий
ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня
магістра.
1.3. Підготовка громадян України в аспірантурі здійснюється за
рахунок коштів Державного бюджету України (за державним замовленням)
або за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).
1.4. Підготовка докторів філософії за державним замовленням
здійснюється виключно
навчання.

в аспірантурі за денною і вечірньою формами
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Підготовка докторів філософії на заочній формі навчання здійснюється
тільки на умовах контракту.
1.5. Термін навчання в аспірантурі незалежно від форми навчання
становить 4 роки.
1.6.

Підготовка

докторів

наук

здійснюється

в

докторантурі

університету тільки на умовах контракту в зв’язку з відсутністю
спеціалізованих вчених рад з відповідних спеціальностей.
1.7. Термін навчання в докторантурі – 2 роки.
ІІ. Організація прийому до аспірантури та докторантури
університету.
2.1. Організацію прийому вступників до аспірантури та докторантури
університету здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується
наказом ректора, який є її головою.
2.2.

Ректор

університету

забезпечує

дотримання

законодавства

України, в тому числі правил прийому до аспірантури та докторантури
університету, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
2.3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є
підставою для

видання

відповідного

наказу

ректором університету.

Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури та докторантури
університету, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення
приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті університету ,
як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після
прийняття.
III. Вимоги до рівня освіти вступників
3.1 На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до вищих
навчальних закладів (наукових установ) приймаються особи, які здобули
ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
3.2. На навчання для здобуття ступеня доктора наук до докторантури
університету приймаються особи, які здобули ступінь доктора філософії
(кандидата наук).
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IV. Правила прийому до аспірантури та докторантури університету
4.1. Правила прийому до аспірантури та докторантури (як додаток)
розроблені Приймальною комісією Ніжинського державного університету
імені Миколи Гоголя відповідно до Умов прийому до вищих навчальних
закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і
науки України від 13 жовтня 2016 р. № 1236 та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 р. за № 1515/29645. Відділ
аспірантури та докторантури затверджує правила прийому до аспірантури та
докторантури на Вченій раді університету та оприлюднює їх на своєму вебсайті.
4.2. Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури діють
з 1 березня 2017 року до 31 серпня 2018 року.
4.3. Прийом до аспірантури університету здійснюється на конкурсній
основі незалежно від форми власності університету та джерел фінансування
навчання.
4.4. Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників для
здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук проводиться в такі
терміни:
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів

Ступінь доктора філософії, доктора
наук
12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та
20 липня 2017 року о 18.00 годині
документів від осіб, які мають
складати вступні екзамени до
аспірантури
Строки проведення вступних
21 липня – 31 липня 2017 року
випробувань до аспірантури
Термін оприлюднення рейтингового не пізніше 12.00 години 01 серпня
списку вступників до аспірантури

2017 року

Терміни зарахування вступників до за державним замовленням та за
аспірантури
кошти фізичних та юридичних осіб –
не пізніше 12.00 години 07 серпня
2017 року
Терміни зарахування вступників до за кошти фізичних та юридичних осіб
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докторантури
Початок
занять
докторантів

– не пізніше 25 серпня 2017 року
та 01 вересня 2017 року

аспірантів

Приймальна комісія працює за таким графіком:
Дні тижня

Години

Понеділок - п’ятниця

з 9.00 до 17.00

Субота

з 9-00 до 13-00

Обідня перерва

з 12.00 – до 13-00

Неділя

вихідний

Адреса і телефон для довідок: 16602 Чернігівська область, м. Ніжин,
вул. Графська, 2; (04631) 7-19-56
V. Порядок прийому заяв та документів
5.1. Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора університету
такі документи:
- заява;
- медична довідка про стан здоров’я за формою № 286-у (або за іншою
формою

з

аналогічним

змістом,

якщо

абітурієнт

знаходиться

закордоном на момент подачі документів для вступу в аспірантуру);
- 3 фотокартки розміром 3х4;
- особова картка за формою П-2 ДС, засвідчена печаткою тієї установи,
в якій вступник до аспірантури навчається або працює; у разі якщо
вступник до аспірантури ніде до вступу в аспірантуру не працював,
особову картку засвідчує приймальна комісія;
- копія диплома магістра із зазначенням здобутої спеціальності. У разі
якщо диплом магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на
основі якого абітурієнт вступає в аспірантуру , здобутий у іноземному
вищому навчальному закладі, абітурієнт допускається до вступних
випробувань на рівні з іншими абітурієнтами. У разі успішного
складання вступних випробувань вчена рада університету одночасно із
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зарахуванням абітурієнта має прийняти рішення при визнання його
диплому, або надати обгрунтовне пояснення причин відмови у такому
визнанні;
- сертифікат тестів TOEFL, або International English Language Testing
System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment, який
підтверджує відповідність рівня знання іноземної мови, зокрема
англійської мови, рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти (за наявності);
- рекомендацію Вченої ради до вступу в аспірантуру (за наявності);
- список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки
опублікованих статей/тез (за наявності);
- реферат з наукової спеціальності;
- протокол співбесіди з передбачуваним науковим керівником та
перевірки реферату;
- копія паспорту;
- копія картки платника податків;
-

військовий

квиток

або

посвідчення

про

приписку

–

для

військовозобов’язаних подаються вступниками особисто;
- трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього
місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму навчання та
довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за
підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування
стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після
зарахування до аспірантури.
5.2. Для вступу до докторантури вступник подає наступні документи:
- особова картка за формою П-2 ДС, засвідчена за місцем роботи;
- копія диплома доктора філософії або кандидата наук;
- розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
наук;
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- письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена
доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником
університету із згодою бути науковим консультантом в разі його
вступу до докторантури;
- список наукових праць (з ксерокопіями) з теми наукового
дослідження.
Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий
іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з
іншими вступниками.
VІ. Організація проведення вступних іспитів
6.1. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора
філософії складаються з:
- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти
магістра з відповідної спеціальності);
- вступного іспиту з іноземної мови. Вступник, який підтвердив свій
рівень знання, зокрема з англійської мови, дійсним сертифікатом тестів
TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом
Сambridge

English

Language

Assessment,

звільняється

від

складання

вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу
зазначені

сертифікати

прирівнюються

до

результатів

вступного

випробування з іноземної мови з найвищим балом.
6.2. Вступні іспити до аспірантури

проводяться предметними

комісіями у кількості 3-5 осіб, які призначаються ректором університету і до
складу яких включаються доктори філософії (кандидати наук) та доктори
наук, які здійснюють наукові дослідження у відповідній спеціальності та
відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До
предметних комісій можуть також бути призначені потенційні наукові
керівники вступників.
6.3. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися
також штатні співробітники університету, які не мають наукового ступеня і
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вченого звання, але за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити
рівень знання відповідної мови вступником.
6.4. Програми фахових випробувань для вступу до аспірантури
розробляються відповідними кафедрами, при яких функціонує аспірантура,
та затверджуються Вченою радою університету не пізніше ніж за три місяці
до початку прийому документів.
6.5. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури
виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду
реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку
передбачуваного наукового керівника, про що вступник до аспірантури
повідомляється у тижневий термін. Приймальна комісія може відмовити
вступникові у допуску до складання вступних екзаменів у зв’язку з
неподанням в установлений термін усіх або окремих документів, названих у
V розділі цих правил, або поданням їх після закінчення встановленого
терміну.
6.6. Конкурсний бал вступника обчислюється шляхом додавання балів
з двох конкурсних випробувань (за 100 бальною системою), помножених на
вагові коефіцієнти:
Вступний іспит зі Вступний іспит з Сума вагових
спеціальності

іноземної мови

0,7

0,3

коефіцієнтів
1

6.7. Приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника. У
разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до
аспірантури мають вступники, які на момент вступу до аспірантури мають
значний науковий доробок у вигляді:
- статей у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази
Scopus;
- статей у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази
Web of siens;
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- статей у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази
Сopernicus;
- статей у фахових виданнях України;
- статей у виданнях іноземних держав;
- патентів
- навчальні посібники.
VIІ. Зарахування поза конкурсом
7.1. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня
доктора філософії.
VІІІ. Наказ про зарахування
8.1. Наказ про зарахування на навчання в аспірантурі та докторантурі
видається ректором університету на підставі рішення приймальної комісії та
рішення Вченої ради університету (для докторантури) та оприлюднюється на
інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті університету у вигляді
списку зарахованих у строки, встановлені в Правилах прийому до
аспірантури та докторантури університету. Про зарахування до аспірантури
та докторантури або про відмову в зарахуванні вступнику повідомляється в
п’ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією та Вченою
радою університету відповідного рішення.
8.2. Початок занять в аспірантурі та докторантурі – з 01 вересня 2017
року.
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Додаток 1. до Правил прийому до аспірантури та
докторантури Ніжинського державного університету імені
Миколи Гоголя в 2017 році

Перелік галузей знань та спеціальностей за якими здійснюватиметься
прийом до аспірантура для підготовки здобувачів на третьому (освітньонауковому) рівні
Галузь знань
01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність
011 Науки про освіту
014 Середня освіта (за предметними
спеціалізаціями)
032 Історія та археологія

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія
052 Політологія

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

Додаток 2. до Правил прийому до аспірантури та
докторантури Ніжинського державного університету імені
Миколи Гоголя в 2017 році

Перелік галузей знань та спеціальностей за якими функціонує
докторантура
Галузь знань
03 Гуманітарні науки
10 Природничі науки

Спеціальність
032 Історія та археологія
035 Філологія
103 Науки про Землю

