Додаток 9 Правила прийому
до аспірантури
1. Загальні положення
1. Правила

прийому

до

аспірантури

Вінницького

державного

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського визначають:
- перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури
Педуніверситету;
- зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного
відбору вступників до аспірантури за кожною спеціальністю.
1.2.

Підготовка

здобувачів

доктора

філософії

здійснюється

в

аспірантурі за очною (денною) або заочною формами навчання. Строк
навчання в аспірантурі за очною і заочною формами навчання – 4 роки.
1.3. Фінансування підготовки докторів філософії здійснюється:
- за

рахунок видатків

державного

і

місцевого

бюджетів (за

державним замовленням, за кошти державного бюджету);
- за кошти фізичних і юридичних осіб (на умовах договору).
1.4. Для регулювання відносин між Педуніверситетом і аспірантом
щодо призначення наукового керівника, фінансового забезпечення наукової
діяльності, академічної мобільності, поселення до гуртожитку тощо між
сторонами укладається договір за зразком, затвердженим Вченою радою
Педуніверситету.
1.5. Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі
відповідно до Умов і Правил прийому до Педуніверситету.
1.6. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня
доктора філософії.
2. Процедура подання і перелік документів для вступу до
аспірантури
2.1. На
аспірантурі

навчання

для

здобуття

ступеня

доктора

філософії

в

Педуніверситету приймаються особи, які здобули ступінь

магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

2.2. До вступних випробувань допускаються вступники, котрі вчасно
надали всі

необхідні

документи відповідно

до Правил

прийому

до

аспірантури Педуніверситету.
2.3. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури,
включає:
- заяву випускника;
- копію диплома і додаток до нього із зазначенням здобутої
спеціальності (кваліфікації);
- особовий листок з обліку кадрів;
- список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності).
Вступники, які не мають наукових праць, представляють: наукову доповідь
(реферати) з обраної наукової спеціальності;
- дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності, підписану
потенційним науковим керівником і завідувачем відповідної кафедри;
- сертифікат (рівень В2) щодо складання іспиту з іноземної мови(за
наявності);
- копію картки фізичної особи платника податків (ідентифікаційний
код);
- витяг з

рішення Вченої ради закладу вищої освіти (ЗВО) про

рекомендацію до вступу в аспірантуру (за наявності);
- гарантійний

лист

організації

(установи),

що

підтверджує

працевлаштування випускника аспірантури після завершення навчання;
- посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
2.4. Усі
Приймальною
законодавством

копії документі в
комісією

засвідчуються

Педуніверситету

порядку.

або

за
в

оригіналами
установленому

Копії документу, що посвідчує особу і

громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про
народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення
оригіналів не приймаються.

2.5. Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що
виданий іноземним ЗОВ, допускається до вступних випробувань на рівні
з

іншими випускниками.

випробувань

Вчена

У

разі

успішного складання

вступних

рада Педуніверситету перед зарахуванням приймає

рішення про визнання його диплома або надає обґрунтовані пояснення
відмови в такому визнанні.
3. Зміст, форма і строки проведення випробувань для вступу до
аспірантури
3.1. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня
доктора філософії складаються з:
- вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти
магістра з відповідної спеціальності);
- вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради
вищого навчального

закладу

(наукової

установи)

в

обсязі,

який

відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти);
- дослідницької пропозиції, що становить собою авторський текст
обсягом 5-7 сторінок, у якому зазначено прогнозовану тему дисертації
вступника до аспірантури, обґрунтування її актуальності і методологію
осмислення. У

цьому документі

продемонструвати

свою

вступник

до

аспірантури

повинен

наукову інтенцію, вміння творчо і критично

мислити, здібності до генерування нових ідей.
3.2. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань
(спеціальності), ніж

та,

що

зазначена

в

їхньому

дипломі

магістра

(спеціаліста), призначається додаткове вступне випробування у формі
співбесіди з обраної спеціальності.
3.3.Максимальна кількість балів з кожного іспиту – 100:
відмінно – 91-100;
добре – 76-90;
задовільно 50-75;
незадовільно – менше 50.
3.4. Перескладання вступних випробувань не допускається.

