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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ  

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ  

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (Phd) 

У МУКАЧІВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ В 2019 РОЦІ 

 

Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня 

доктора філософії (Phd) у Мукачівському державному університеті в 2019 

році розроблені Приймальною комісією Мукачівського державного 

університету (далі – Правила прийому до аспірантури, Приймальна комісія, 

Університет) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 11 жовтня 2018 № 1096 і зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1456/32908 та Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261. 

Правила прийому до аспірантури затверджуються Вченою радою 

Мукачівського державного університету (Протокол № 7 від 08 січня 2019 

року) як додаток до Правил прийому та оприлюднюються на веб-сайті 

університету. 

Правила прийому до аспірантури діють з 01 липня 2019 року до 30 

червня 2020 року.  

 

І. Загальні положення 

1.1. Мукачівський державний університет оголошує прийом на 

навчання для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії (до 

аспірантури) на очну (денну) та заочну форми навчання у 2019 році за 
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спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня  

2015 року № 266 та відповідно до наказів МОН України від 30.05.2016 № 590 

та від 04.07.2016 № 771 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому 

освітньо-науковому рівні»: 

Шифр 

спеціальності 

Найменування  

спеціальності 

Ліцензійний  

обсяг 

011 Освітні, педагогічні науки 6 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 8 

051 Економіка  10 

076 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

6 

 

1.2. До аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії 

на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).  

1.3 Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок: 

 коштів Державного бюджету України – за державним  

замовленням; 

 коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту (понад 

державне замовлення в межах ліцензованого обсягу). 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за 

державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною 

(денною) формою навчання. 

1.4 Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі 

становить чотири роки. 

1.5. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час 

вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Поселення до гуртожитків 

відбувається згідно «Положення про студентський гуртожиток 

Мукачівського державного університету». 
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ІІ. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору 

та зарахування на навчання 

2.1. Порядок роботи Приймальної комісії щодня, крім суботи та неділі, з 

900 до 1700. 

Прийом документів, оформлення особових справ вступників та інші 

функції, пов’язані з прийомом до аспірантури, виконує уповноважена особа 

Приймальної комісії. 

2.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір 

та зарахування на навчання проводяться в такі терміни: 

Етапи вступної компанії 

Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 р. 

Закінчення прийому заяв і документів 26 липня 2019 р. 

Проведення вступних іспитів 27 липня – 03 серпня 2019 р. 

Оприлюднення рейтингового списку 

вступників 
04 серпня 2018 р. 

Строки виконання вимог до зарахування 

вступниками, які отримали рекомендації 

до зарахування 

на місця державного замовлення 

до 09 серпня 2019 року 

на місця за кошти 

фізичних/юридичних осіб 

до 12 серпня 2019 року 

Зарахування вступників 

за державним замовленням  

не пізніше 10 серпня 2019 р. 

за кошти фізичних та юридичних осіб 

не пізніше 13 серпня 2019 

Дозарахування на навчання за рахунок 

коштів фізичних/юридичних осіб в 

межах ліцензованих обсягів 

 

до 15 вересня 2018 року 

Додаткові строки прийому заяв та 

документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб 

01 вересня – 30 листопада 2019 року 

. 

2.3. Прийом заяв та документів для здобуття ступеня доктора філософії 

(Phd) за рішенням приймальної комісії МДУ може проводитися в декілька 

етапів. 

2.4. Прийом іноземців на ступінь доктора філософії (Phd) здійснюється 

впродовж року. 
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2.5. Рішенням приймальної комісії Мукачівського державного 

університету може бути прийняте рішення про оголошення додаткового 

набору (при наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб для здобуття освітньо наукового ступеня «Доктор філософі» 

(Phd). Повідомлення про проведення додаткового набору оприлюднюється на 

інформаційному стенді приймальної комісії та офіційному сайті 

Мукачівського державного університету.  

 

ІІІ. Порядок прийому заяв і документів 

3.1. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до 

Приймальної комісії. 

У заяві вступники вказують спеціальність, форму навчання, іноземну 

мову, з якої складатимуть вступний іспит тощо. 

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється 

уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під 

час прийняття заяви. 

Вступники при вступі для здобуття ступеня доктора філософії (Phd) 

подають на ім'я ректора Університету такі документи:  

– особисту заяву встановленої форми на ім’я ректора; 

– особистий листок обліку кадрів з автобіографією та 

фотокарткою; список опублікованих наукових праць і винаходів та їх копії 

(за наявності); копію і оригінал диплома спеціаліста або магістра з додатком 

(або нотаріально завірена копія); 

– посвідчення для осіб, які повністю або частково склали екзамени  

кандидатського мінімуму (за наявності);  

– шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.; 

– копію паспорта;  

– копію ідентифікаційного податкового номера. 

– дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності; 

– рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за 

наявності); 
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– міжнародний сертифікат з іноземної мови В2. 

3.2. Паспорт, диплом про вищу освіту, військовий квиток подаються 

вступниками особисто. 

Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 стор., 

підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика 

майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, новизна, стан 

розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; методи та методологія 

осмислення проблеми, можливі шляхи розв’язання поставлених задач. 

Оцінювання дослідницької пропозиції (з презентацією) відбуватиметься 

на вступному іспиті зі спеціальності як його складова. 

 

ІV. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір 

4.1. Для проведення вступних іспитів при вступі на ступінь доктора 

філософії (Phd) формуються предметні комісії, склад, яких затверджується 

наказом Ректора МДУ. 

4.2. Приймальна комісія університету допускає вступників до вступних 

випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку, та вчасно) 

документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань 

в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, 

визначених Правилами прийому.  

4.2. Вступники до аспірантури університету складають вступні іспити: 

– зі спеціальності – в обсязі відповідної навчальної програми рівня 

вищої освіти магістра; 

– з іноземної мови (англійської, німецької, французької) – в обсязі, 

який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 

освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови 

дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language 

Testing System сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не 

нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або 

аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не 

нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або 
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аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF 

або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 

освіти або аналогічного, 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. Експертизу поданих вступниками 

міжнародних сертифікатів з іноземної мови проводить кафедра англійської 

філології та методики викладання іноземних мов до початку вступних 

випробувань. 

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань 

(спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за 

рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні 

випробування. Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам 

з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних 

випробувань здійснюється наступним чином: «склав» або «не склав». У тому 

випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку 

«не склав», він не допускається до наступного вступного іспиту і 

позбавляється права брати участь у конкурсі. Вступні іспити відбуваються у 

письмово-усній формі. 

4.3. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на 

кожному з вступних випробувань, оцінюватимуться за 100-бальною шкалою. 

Вступники, які наберуть хоча б на одному з іспитів менш як 60 балів, 

позбавлятимуться права участі  в наступному випробуванні та в конкурсі. 

4.4. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування 

до аспірантури, формуватиметься за формулою: 

КО = ВІС +ВІМ +ДБ, де:  

 ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною 

шкалою), 

 ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100 бальною 

шкалою) або бали міжнародного сертифіката з іноземної мови 

(замість вступного іспиту з іноземної мови); 
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 ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення. 

Нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення: 

 

Навчальні та наукові 

досягнення 
Код Кількість балів 

Міжнародний сертифікат з 

іноземної мови, отриманий за 

останні два роки, що підтверджує 

рівні С1 – С2 

ДБ1 
С1 – 5 

С2 – 10 

Диплом переможця та призера 

міжнародної студентської 

олімпіади з фаху* 

ДБ2 40 

Диплом переможця та призера 

всеукраїнської студентської 

олімпіади МОН України з фаху* 

ДБ3 

перше місце – 20 

друге місце – 15 

третє місце – 10 

Диплом переможця та призера 

конкурсу наукових студентських 

робіт МОН України з фаху* 

ДБ4 

перше місце – 20 

друге місце – 15 

третє місце – 10 

Диплом переможця та призера 

конкурсу наукових студентських 

робіт НАН України з фаху* 

ДБ5 

перше місце – 20 

друге місце – 15 

третє місце – 10 

Диплом лауреата премії НАН 

України для молодих учених та 

студентів вищих навчальних 

закладів за обраною спеціальністю* 

ДБ6 10 

Диплом магістра/спеціаліста з 

відзнакою 
ДБ7 10 

Стаття у науковому виданні, 

включеному до Переліку наукових 

фахових видань України (за 

обраною спеціальністю) ** 

ДБ8 15 (кожна стаття) 

Наукова стаття у виданні, яке 

входить до міжнародних 

наукометричних баз  (Scopus, Web 

of Science, Coperniсus та інші) за 

обраною спеціальністю** 

ДБ9 
25 

(кожна стаття) 

Одноосібна монографія або розділ 

у колективній монографії, яка 

рекомендована до друку вченою 

радою факультету чи ВНЗ** 

ДБ10 10 

Участь у науковій всеукраїнській 

конференції (за умови 

опублікування тез доповіді) за 

обраною спеціальністю** 

ДБ11 5 (кожна теза) 
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Участь у науковій міжнародній 

конференції (за умови 

опублікування тез доповіді) за 

обраною спеціальністю** 

ДБ12 10 (кожна теза) 

Патент або авторське свідоцтво на 

винахід*** 
ДБ13 20 

Рекомендація Вченої ради 

університету/факультету до 

аспірантури (за наявності);  

ДБ14 5 

 

* – диплом, отриманий під час навчання в магістратурі; 

** – за період не більше трьох років до моменту вступу (в сумі не більше як 60 балів 

за публікації та участь у конференціях); 

*** – за період не більше трьох років до моменту вступу. 

 

4.5. Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої 

освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених 

предметів та мови навчання та на підставі академічних прав на продовження 

навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його 

походження, та врахування балів успішності, що дають право на 

продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до 

законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти. 

4.5. Зарахування на загальних підставах проводиться за сумою балів, 

отриманих за вступні іспити та додаткові бали, нараховані за навчальні та 

наукові досягнення (ДБ1 –ДБ14). 

Вступникам, які успішно склали всі іспити, але не набрали достатньої 

кількості балів для зарахування в аспірантуру за державним замовленням, 

може бути запропонований вступ до аспірантури на умовах контракту. 

Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, набравши 

напівпрохідний бал, можуть бути рекомендовані до зарахування в 

аспірантуру для освоєння освітньо-наукової програми підготовки докторів 

філософії на умовах контракту.  

Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у 

визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче 

мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення 

прийому документів, до участі  в наступних вступних випробуваннях та у 
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конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних 

випробувань не дозволяється.  

Програми вступних випробувань оприлюднюються на веб-сайті 

Університету. 

V. Право на першочергове зарахування 

У разі одержання однакової кількості балів переважне право при 

зарахуванні до аспірантури матимуть вступники: 

 які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, 

конференціях; 

 які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з 

відзнакою; 

 рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою 

університету/факультету; 

–  міжнародний сертифікат з іноземної мови. 

 

VІ. ФОРМУВАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЙТИНГОВОГО 

СПИСКУ ВСТУПНИКІВ 

6.1.  Рейтинговий список вступників, формується за конкурсним балом 

від більшого до меншого з урахуванням права на першочергове зарахування 

при однаковому конкурсному балі. 

6.2. У рейтинговому списку вступників зазначаються: прізвище, ім'я та 

по батькові вступника; конкурсний бал вступника; наявність права на 

першочергове зарахування. 

6.3. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, 

зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників. 

 

 

VІІ. НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ 

7.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця, за 

кошти державного бюджету та кошти фізичних і юридичних осіб, 

Приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктом 2.2. розділу ІІ цих 
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Правил прийому до аспірантури, та згідно з порядком формування 

рейтингового списку, визначеного у розділі V цих Правил прийому до 

аспірантури, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника 

‒ від вищого до нижчого. 

7.2.  Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до 

зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах 

Приймальної комісії Університету. Рішення Приймальної комісії про 

рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті 

Університету. 

VІІІ.  НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ 

8.1. Накази про зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії (Phd) видаються ректором Університету на підставі рішення 

Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання оприлюднюються 

на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Університету. 

8.2. Кожному вступнику одночасно з його зарахуванням відповідним 

наказом ректора Університету призначається науковий керівник, як правило, 

доктор наук або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидат наук. 

ІX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому 

до Університету для здобуття доктора філософії (Phd) 

9.1. На засіданні приймальної комісії Мукачівського державного 

університету мають право бути присутніми представники засобів масової 

інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). 

Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів у 

приймальній комісії.  

9.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і 

науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за 

роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано 

Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання 

приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана 

створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх 
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засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з 

документами, що надаються членам приймальної комісії.  

9.3. Мукачівський державний університет зобов’язаний створити умови 

для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої 

діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності. 

Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за 

державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, 

оприлюднюються на веб-сайті Мукачівського державного університету не 

пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи 

отримання відповідних відомостей.  

9.4. Голова приймальної комісії Мукачівського державного 

університету оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню 

засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку 

засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мукачівського державного 

університету.  

9.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, 

недостовірних відомостей про право на першочергове зарахування, про 

здобуту раніше освіту є підставою для відрахування аспіранта. 

9.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, 

що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за 

спеціальностями, перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до 

зарахування та зарахування до Мукачівського державного університету 

здійснюється інформаційними системами на підставі даних Єдиної бази 

(відповідно до укладених з власниками (розпорядниками) таких систем 

договорів).  

 


