
Додаток 11 

до Правил прийому до ПДАА в 2018 році 

 

Правила прийому  

до аспірантури та докторантури для здобуття ступеня доктора 

філософії та доктора наук Полтавської державної аграрної 

академії в 2018 році 

 
Правила прийому встановлені відповідно до Положення про порядок 

підготовки здобувачів вищої освіти ступня доктора філософії та доктора наук у 

вищих навчальних закладах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 березня 2016 р № 261 та Умов прийому на навчання до закладів 

вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378 та зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265. 

 

 

1. Загальні положення 

1. Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що 

здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра.  

Доктор наук – це другий науковий ступінь, що здобувається особою на 

науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії і передбачає 

набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження 

методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, 

отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої 

теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове 

значення та опубліковані в наукових виданнях. 

Аспірант – особа, зарахована до вищого навчального закладу (наукової 

установи) для здобуття ступеня доктора філософії. 

Докторант – особа, зарахована або прикріплена до Академії для здобуття 

ступеня доктора наук. 

 

2. Підготовка в аспірантурі та докторантурі здійснюється:  

1) за рахунок: 

коштів державного бюджету України – за державним замовленням для 

роботи у державному секторі народного господарства; 

коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у 

державному і недержавному секторах народного господарства;  

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі: 

міжнародних договорів України; 

загальнодержавних програм; 

договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими 

установами з юридичними та фізичними особами. 

 

3. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі або 

докторантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково 



за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не 

мають права повторного вступу до аспірантури і докторантури за державним 

замовленням.  

4. Проекти річних і перспективних планів прийому до аспірантури і 

докторантури за державним замовленням розробляються Академією, 

затверджуються відповідно до законодавства України і доводяться до Академії 

Міністерством освіти і науки України.  

5. Кількість аспірантів і докторантів, підготовка яких здійснюється поза 

державним замовленням, визначається керівником Академії, наукової установи 

з урахуванням можливостей забезпечення кваліфікованого наукового 

керівництва і консультування.  

6. Академія розміщує у засобах масової інформації оголошення про 

конкурсний прийом до аспірантури і докторантури не пізніше ніж за три місяці 

до початку прийому із зазначенням наукових спеціальностей, термінів та умов 

прийому, переліку необхідних документів. 

 

2. Правила прийому до аспірантури 

1. Для вступу для здобуття ступеня доктора філософії аспірантури на 

конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають вищу освіту за 

ступенем магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та склали 

вступні іспити. На спеціальності ветеринарного спрямування вступник подає 

диплом магістра (спеціаліста) із зазначенням відповідної спеціальності 

ветеринарного спрямування. Громадяни інших держав можуть бути прийняті до 

аспірантури на підставі міжнародних договорів України, загальнодержавних 

програм, договорів укладених академією з юридичними та фізичними особами 

 

2. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі 

становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми 

підготовки доктора філософії становить 60 кредитів ЄКТС. 

 

3. Прийом до аспірантури на 2018 рік з відривом і без відриву від 

виробництва здійснюється за  науковими спеціальностями: 

 

 

Шифр 

галузі 
Галузь знань 

Код 

спеціаль- 

ності 

Найменування спеціальності 

05 Соціальні і поведінкові науки 051 Економіка 

07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент 

075 Маркетинг 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

201 Агрономія 

204 

Технологія виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

21 Ветеринарна медицина 211 Ветеринарна медицина 

28 Публічне управління та 

адміністрування 
281 

Публічне управління та 

адміністрування 



4. Перелік документів які подає вступник до аспірантури на ім’я ректора 

академії: 

1) заяву; 

2) особовий листок з обліку кадрів; 

3) список опублікованих наукових праць (не менше двох статей у 

фахових виданнях) і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих 

наукових праць і винаходів, подають  наукові доповіді (реферати) з обраної 

ними наукової спеціальності;  

4) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із 

зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули 

відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома); 

5) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності 

складених кандидатських іспитів); 

6) копію документа, що посвідчує особу та громадянство. 

7) чотири кольорові фотокартки розміром 3×4. 

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто. 

 

5. Документи приймаються від вступників до аспірантури за державним 

замовленням України та за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб з 

01 серпня по 14 серпня 2018 року. 
 

Етапи вступної компанії Очна (денна), заочна форма навчання 

Початок прийому документів 1 серпня 2018 р. 

Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які мають право складати вступні 

випробування 

до 14 серпня 2018 р. 

Строки проведення вступних випробувань з 15 серпня по 23 серпня 2018 року. 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 
27 серпня 2018 року. 

Термін зарахування вступників  

За державним замовленням – до 29 серпня 

2018 р; 

За кошти фізичних та юридичних осіб – до 31 

серпня 2018 року. 

 

Документи від вступників до аспірантури за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб денної та заочної форм навчання, які вступають у 

2019 році приймаються з 01 по 15 лютого 2019 року. 
 

Етапи вступної компанії Очна (денна), заочна форма навчання 

Початок прийому документів 01 лютого 2019 року 

Закінчення  прийому заяв та документів від 

осіб, які  мають право складати вступні 

випробування 

до  15 лютого 2019 року 

Строки проведення вступних випробувань з 18 лютого – по 25 лютого 2019 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 
26 лютого 2019 року 

Термін зарахування вступників  
За кошти фізичних та юридичних осіб – до 

28 лютого 2019 року 



 

6. Рішення про допуск до вступних іспитів до аспірантури виноситься 

виключно приймальною комісією Академії за результатами співбесіди 

вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду поданих наукових 

праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового 

керівника, про що вступник до аспірантури повідомляє у тижневий термін. 

За відсутності повного переліку документів або подання їх після 

закінчення встановленого терміну вступник не допускається до участі у 

складанні вступних іспитів до аспірантури. 

Особам, які за рішенням приймальної комісії допущені до складання 

вступних іспитів до аспірантури з відривом або без відриву від виробництва, 

для підготовки та складання вступних іспитів надається один раз на рік 

додаткова оплачувана відпустка за місцем роботи з розрахунку 10 днів на 

кожен іспит. 

 

7. Прийом вступних іспитів до аспірантури  проводиться предметною 

комісією, як правило у кількості 3-5 осіб які призначаються Приймальною 

комісією. До складу яких включаються доктори філософії та доктори наук, які 

здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають 

за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До складу предметної 

комісії з іноземної мови, за рішенням Приймальної комісії, можуть включатися 

також штатні співробітники Академії, які не мають наукового ступеня і вченого 

звання, але можуть кваліфіковано оцінити рівень знань відповідної мови 

вступника. 

 

8. Конкурсний бал для вступу розраховується за наступною формулою: 

КБ = П1 × К1 + П2 × К2 + П3 × К3, 

де КБ – конкурсний бал; 

П1 – результати іспиту зі спеціальності (в обсязі відповідної програми 

освітнього рівня магістра з відповідної спеціальності); 

П2 – результати іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради 

Академії) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знань 

англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English 

Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language 

Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При 

визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати порівнюються до 

результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом; 

П3 – результати реферату зі спеціальності; 

Сума коефіцієнтів К1, К2 та К3 дорівнює 1. К1 = 0,5; К2 = 0,4; К3 = 0,1. 

Результати складання вступних іспитів оцінюються за шкалою ЄКТС 

(Європейська кредитно-трансферна система). 

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань ніж та, яка 

зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені 

додаткові вступні іспити (оцінюються як «зараховано» або «незараховано»). 



Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до 

академії протягом одного календарного року. 

 

9. Вступники, які без поважних причин не з’явились на вступні іспити у 

зазначений час, а також ті, знання яких було оцінено як «незадовільно», а також 

особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до 

участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному випробуванні не 

допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається. 

Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені вищим 

навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія Академії.  

 

10. Вступні іспити до аспірантури проводяться з 15 по 23 серпня 

2018 року та з 18 по 25 лютого 2019 року. 

 

11. На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна 

комісія приймає рішення щодо кожного вступника. Першочергове право при 

зарахуванні до аспірантури надається: 

- особам, які мають наукові публікації які включені в міжнародні науково 

метричні бази даних Scopus, Web of Science; 

- особам, які мають сертифікати міжнародного зразка з іноземної мови за 

професійним спрямуванням, що відповідає рівню В2; 

- особам, які мають патенти на винаходи або авторське свідоцтво; 

- особам, які рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою 

факультету чи інституту; 

- особам, які мають вищий середній бал диплома про вищу освіту; 

- особам, які склали повністю або частково кандидатські іспити. 

Право першочергового зарахування надається за послідовністю, 

визначеною пунктом 11 цих Правил. 

Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до 

аспірантури вступникам повідомляється в п’ятиденний термін з дня винесення 

Приймальною комісією відповідного рішення.  

 

3. Правила прийому до докторантури 

1. До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь 

кандидата наук. Наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової 

спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити 

фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження. 

 

2. Прийом до докторантури з відривом від виробництва здійснюється за 

науковими спеціальностями: 
 

 

Шифр 

галузі 
Галузь знань 

Код 

спеціаль- 

ності 

Найменування спеціальності 

05 Соціальні і поведінкові науки 051 Економіка 

07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 



3. Вступник до докторантури подає на ім’я ректора академії наступні 

документи: 

1) заяву; 

2) особовий листок з обліку кадрів; 

3) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

наук; 

4) копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у 

разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія нострифікованого 

диплома). 

5) копія диплому кандидата наук;  

6) висновок 3-х докторів наук (фахівців з даної галузі) за матеріалами 

докторської дисертації; 

7) копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 

8) чотири кольорові фотокартки розміром 3×4; 

Паспорт та диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук 

подаються вступником особисто. 

 

4. Після подачі документів кафедра, факультет (інститут) в місячний 

термін заслуховує наукові доповіді вступника до докторантури, розглядає 

розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом голосування визначає 

можливість зарахування кожної особи до докторантури. 

Вчена рада Академії в місячний термін розглядає висновки кафедри, 

факультет (інститут) щодо вступника і приймає рішення про його зарахування 

до докторантури. 

 

5. Документи приймаються від вступників до докторантури за державним 

замовленням з 01 червня по 01 серпня 2018 року.  

Зарахування до докторантури за державним замовленням затверджується 

і оформлюється наказом ректора Полтавської державної аграрної академії до 

15 вересня 2018 року. 

Прийому заяв та документів від вступників до докторантури за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб протягом 2018-2019 років. 


