Додаток 12
до Правил прийому
на навчання до
ДВНЗ ПДАБА
в 2017 році
Правила прийому до аспірантури та докторантури
ДВНЗ ПДАБА у 2017 році
Правила прийому розроблені приймальною комісією ДВНЗ ПДАБА
відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017
році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13
жовтня 2016 року № 1136 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
23 листопада 2016 року за № 1515/29645.
І. Загальні положення
1. Відділ аспірантури та докторантури ДВНЗ ПДАБА оголошує прийом
на підготовку фахівців для здобуття вищої освіти за ступенями доктора
філософії та доктора наук відповідно до обсягу державного замовлення,
затвердженого Міністерством освіти і науки України.
2. До аспірантури та докторантури ДВНЗ ПДАБА приймаються
громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які постійно
проживають на території України, 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 відповідний освітній (освітньокваліфікаційний) рівень спеціаліста або магістра та виявили бажання здобути
ступень доктора філософії. Особливості прийому на навчання іноземців та
осіб без громадянства наведені в розділі XIII.
3. Організацію прийому вступників до аспірантури ДВНЗ ПДАБА
здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора,
який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про
приймальну комісію ДВНЗ ПДАБА, затвердженим Вченою радою.
4. Ректор ДВНЗ ПДАБА забезпечує дотримання законодавства
України, в тому числі Правил прийому до аспірантури та докторантури
ДВНЗ ПДАБА, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
5. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є
підставою для видання відповідного наказу ректором ДВНЗ ПДАБА.
6. Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури та докторантури
ДВНЗ ПДАБА, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях.
Рішення приймальної комісії повинні оприлюднюватися на інформаційних
стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті ДВНЗ ПДАБА, як
правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.
2

7. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час
вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.
ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються
особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста) за результатами фахових вступних випробувань.
2. Особа може вступити до аспірантури вищого навчального закладу
для здобуття ступеня доктора філософії на основі ступеня магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, за
умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.
3. До докторантури зараховуються особи, які мають науковий ступінь
доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з
обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих
журналах, індексованих в наукометричних базах) і які мають наукові
результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації,
монографії чи наукової доповіді за сукупність статей.
ІІІ. Фінансування підготовки фахівців
1. Фінансування підготовки фахівців у ДВНЗ ПДАБА здійснюється:
-за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним
замовленням, за кошти державного бюджету);
-за рахунок державної цільової підтримки для здобуття вищої освіти у
вигляді повної або часткової оплати навчання визначеним законом
категоріям осіб. Порядок та умови надання державної цільової
підтримки визначаються Кабінетом Міністрів України;
-за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання
цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти
здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
-за ваучерами;
-за кошти фізичних та юридичних осіб.
2. Прийом до аспірантури ДВНЗ ПДАБА на ступень доктора філософії
здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування
навчання у ДВНЗ ПДАБА.
IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів,
конкурсного відбору та зарахування на навчання
1. Порядок роботи приймальної комісії по прийому та видачі
документів від вступників на ступень доктора філософії та доктора
наук у період з 01.09.2017по 30.09.2017– з 8.00 до 16.00 (вихідні –
субота, неділя).
2. Прийом заяв та документів у паперовій форміі.
3. Вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання
проводиться в такі строки:
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Етапи вступної компанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та
документів
Строки проведення вищим
навчальним закладом вступних
випробувань для всупу до
аспірантури
Строк оприлюднення рейтингового
списку вступників із зазначенням
рекомендованих до зарахування на
місця державного замовлення
Строк зарахування вступників до
аспірантури

Строк зарахування вступників до
докторантури

Всі напрямки підготовки
01 вересня 2017 року
о 16.00 08 вересня 2017 року

з 11 вересня по 13 вересня 2017 року

не пізніше 12.00 години 14 вересня 2017
року
за державним замовленням –
не пізніше 12.00 год. 15 вересня
2017року;
за кошти фізичних та юридичних осіб –
після зарахування на місця державного
замовлення відповідної спеціальності –
не пізніше 30 вересня 2017 року
не пізніше 30 вересня 2017 року

V. Порядок прийому заяв і документів для участі в конкурсному
відборі до втупу до аспірантури та докторантурни ДВНЗ ПДАБА.
1. Вступники для здобуття ступеня доктора філософії подають такі
документи:
 заяву на ім’я ректора;
 особовий листок по обліку кадрів, завірений у відділі кадрів за місцем
працевлаштування (навчання);
 три кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 одну кольорову фотокарту розміром 2 х 3 см;
 автобіографію;
 рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу, в якому було
здобуто ступінь магістра (освітньо-кваліфікацій рівень спеціаліста);
 довідку з місця роботи;
 довідку про стан здоров’я за формою 086-О;
 копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 копію військового квитка або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних;
 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
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 копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спціаліста), на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього;
2. Вступники для здобуття ступеня доктора наук подають такі
документи:
 заяву на ім’я ректора;
 особовий листок по обліку кадрів, завірений у відділі кадрів за
місцем працевлаштування (навчання);
 одну кольорову фотокартку розміром 3 х 4 см;
 одну кольорову фотокарту розміром 2 х 3 см;
 автобіографію;
 список опублікованих наукових праць і винаходів (за
встановленим зразком з визначенням фахових видань за
спеціальністю передбачуваної дисертації);
 довідку з місця роботи;
 довідку про стан здоров’я за формою 086-О;
 копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 копію військового квитка або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних;
 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь
доктора філософії (кандидата наук);
 копію атестата про присвоєння вченого звання доцента
(професора,
старшого
дослідника
,старшого
наукового
співробітника) (за наявності);
 розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора наук;
 письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену
доктором наук, який є штатним науково-педагогічним робітником
академії, зі згодою бути науковим консультантом у разі
зарахування вступника до докторантури.
3. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною
комісією ДВНЗ ПДАБА або в установленому законодавством порядку. Копії
документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка
(посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без
пред'явлення оригіналів не приймаються.
4. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і
приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на
навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати
реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних
випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошенню рейтингового
списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування.
Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті ДВНЗ ПДАБА.
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5. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявним
обсягом державного замовлення фіксується в заяві вступника і
підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій
формі.
VI. Вступні випробування та конкурсний відбір
1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня доктора
філософії проводиться за результатами вступних випробувань.
2. Конкурсний бал особи, яка бере участь у конкурсному відборі на
навчання для здобуття ступеня доктора філософії визначається сумою
показників:
 результат вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту
вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) (за 200-бальною
шкалою);
 результат 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 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;
 додаткові бали за наукові досягнення (максимальна сумарна
кількість додаткових балів не може перевищувати 5 відсотків
конкурсного бала).
3. Додаткові бали за наукові досягнення, відповідно встановленого
Правилами прийому відсотка від конкурсного бала, нараховуються згідно
таблиці сумарно за наукові досягнення, але не більше 5 відсотків загалом:
Наукові досягнення
Диплом переможця та призера
конкурсу наукових студентських
робіт Міністерства освіти і науки
України з фаху
Наукова стаття у фаховому виданні (з
урахуванням дольової участі
вступника)
Патент (з урахуванням дольової
участі вступника)
Участь у фаховій міжнародній або
всеукраїнській науковій конференції
(враховується за наявності

Відсоток конкурсного бала (%)
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2
2
1
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опублікованих тез доповіді та з
урахуванням дольової участі
вступника)
4. Для проведення вступних екзаменів до аспірантури у ДВНЗ ПДАБА
створюються предметні комісії.
5. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються
вищими навчальними закладами не пізніше як за три місяці до початку
прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів
завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих
конкурсів оприлюднюються на веб-сайті ДВНЗ ПДАБА.
6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття
наукового ступеня доктора філософії всіх спеціальностей незалежно від
форми навчання і джерел фінансування фахові вступні випробування
проводяться у формі письмово фахового вступного екзамену з подальшим
захистом своїх відповідей.
7. Оцінювання знань на вступних екзаменах здійснюється за шкалою від
100 до 200 балів. При цьому конкурсний бал обчислюється та вноситься до
Єдиної бази.
8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні
випробування та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, які
набрали менше 100 балів на вступному випробуванні (творчому конкурсі), а
також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому
документів, до участі в наступних вступних випробуваннях, творчих
конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
9. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що
проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія ДВНЗ
ПДАБА, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.
Порядок подання та розгляд апеляцій визначається окремим положенням, яке
затверджується головою приймальної комісії. Головою апеляційної комісії
призначається один з проректорів ДВНЗ ПДАБА.
Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки повинна подаватися
не пізніше наступного дня після оголошення результатів вступного
випробування. Розглядається апеляція на наступний день після її подання.
Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції не
допускається.
10. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу
до відповідного вищого навчального закладу протягом 12 місяців.
VII. Формування та оприлюднення списку вступників,
рекомендованих до зарахування до аспірантури
1. Рейтинговий список вступників, формується за результати
вступних екзаменів за конкурсним балом від більшого до меньшого.
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2. У рейтинговому списку вступників, зазначаються:
 прізвище, ім'я та по батькові вступника;
 конкурсний бал вступника.
VIІI. Наказ про зарахування
1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором на підставі
рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з
додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків
вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на
інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті ДВНЗ ПДАБА.
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