
ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ У 2020 РОЦІ 
 
Додаток до Правил  прийому до Центральноукраїнського національного технічного університету у 2020 
році для здобуття ступеня доктора філософії 
 

ПРО УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ 
 
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 університету. Приймальна комісія може відмовити особі 
в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у 
зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами 
прийому.  
Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2020 році відбудеться 
з 03 серпня 2020р. по 25 серпня 2020 року з 09.00 до 15.00 (к. 226) 
 
Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури. 
 

 заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора 
 автобіографія 
 особова анкета 
 копія диплома бакалавра 
 копія додатку до диплому бакалавра 
 копія диплома магістра (спеціаліста) 
 копія додатку до диплому магістра (спеціаліста) 
 витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету про 

рекомендацію до аспірантури (за наявності) 
 реферат з вибраної наукової спеціальності 
 письмовий висновок наукового керівника на реферат 
 письмовий висновок наукового керівника  про доцільність допуску до 

вступних іспитів до аспірантури 
 список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений 

зав.кафедри за місцем підготовки 
 у списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, 

зареєстрованих у наукометричних базах Scopus або Web of Science 
 копія реєстраційного номера облікової картки платника податків 
 копія паспорту 
 копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних 
 медична довідка Ф 086-о 
 4 фотокартки  

 
Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє 
оригінали: 
документ, що посвідчує особу: 
військово-облікового документа для військовозобов’язаних  
документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-
кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього 



Вступні випробування для осіб, які вступають на основі ступеня магістра 
(спеціаліста) проводяться з 28.08.2020р. по 08.09.2020р. 
Список вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного 
замовлення, оголошується не пізніше 10 вересня 2020р. 
Вступні випробування до аспірантури складаються з: 
Вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти 
магістра з відповідної спеціальності); 
Особи, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань, ніж та яка зазначена в 
їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні 
випробування. 
Вступного іспиту з іноземної мови 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 System, або сертифікатом 
Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня В1 
загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), 
звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час 
визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до 
результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.  
Вступного іспиту з філософії. 
Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:  

 додаткове вступне випробування (в разі необхідності) 
 спеціальність 
 філософія 
 іноземна мова 

Особам, допущеним до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для 
підготовки і складання іспитів згідно з чинним законодавством України.  
Для проведення вступних випробувань на основі здобутого ступеня магістра 
(спеціаліста) створюються предметні комісії. Вступні іспити до аспірантури 
проводяться предметними комісіями. 
Результати вступних випробувань дійсні протягом одного календарного року.  
Перескладання вступних випробувань не допускається. 
Зарахування до аспірантури – з 13 вересня 2020р.  
Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 
чотири роки. 
Розмір стипендії аспіранта денної форми становить 5279грн. на місяць. 
 
 

 
 


