Додаток 13
до Правил прийому
до ЗВО «МНТУ» у 2022 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО АСПІРАНТУРИ
ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
«МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»

в 2022 році

Київ – 2021

Вступ до аспірантури Закладу вищої освіти "Міжнародний науковотехнічний університет імені академіка Юрія Бугая" (далі – Аспірантура ЗВО
"МНТУ") у 2022 році здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261; Умов прийому на навчання
для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України від 13.10.2021 № 1098.
Затверджені Правила прийому до Аспірантури ЗВО «МНТУ» діють
протягом календарного року.
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:
вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному
відборі на певну конкурсну пропозицію до ЗВО «МНТУ», зокрема в Аспірантуру
ЗВО «МНТУ»;
конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка
обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з
точністю до 0,001 відповідно до Правил прийому;
конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні
пропозиції на основі конкурсних балів;
вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до
здобуття вищої освіти, що проводиться у формі вступного іспиту, презентації
дослідницьких пропозицій чи досягнень;
вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає
оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета,
результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або вступник
допускається до участі в конкурсному відборі або до інших конкурсних
випробувань;
презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – форма вступного
випробування, яка полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового
повідомлення вступника;
рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю
зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно
до Правил прийому.
2. Аспірантура ЗВО «МНТУ» оголошує прийом для здобуття вищої освіти
ступеня доктора філософії в межах ліцензованого обсягу за галуззю знань 05
«Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка» та галуззю

знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальністю 281
«Публічне управління та адміністрування» відповідно до Переліку галузей знань
і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року
№ 266 (з доповненнями від 1 лютого 2017 р. № 53).
3. Підготовка докторів філософії в Аспірантурі ЗВО «МНТУ»
здійснюється за очною (денною, вечірньою) або заочною формами навчання.
3. Фінансування підготовки фахівців в Аспірантурі здійснюється за
кошти фізичних та/або юридичних осіб.
4. Нормативний строк підготовки доктора філософії в Аспірантурі
ЗВО «МНТУ» становить 4 роки.
5. Прийом до Аспірантури ЗВО «МНТУ» на здобуття доктора філософії
здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування.
6. Підготовка в Аспірантурі ЗВО «МНТУ» передбачає повне й успішне
виконання особою відповідної освітньо-наукової програми за спеціальністю
051 «Економіка» або спеціальністю 281 «Публічне управління та
адміністрування», проведення власного наукового дослідження, яке
завершується захистом наукових досягнень (у формі дисертації) аспірантом у
спеціалізованій вченій раді.
Здобувачі ступеня доктора філософії та доктора наук мають право на вибір
спеціалізованої вченої ради.
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ
1. Організацію прийому вступників до Аспірантури ЗВО «МНТУ»
здійснює Приймальна комісія для вступу до Аспірантури ЗВО «МНТУ»,
головою якої є Президент ЗВО «МНТУ». Склад Приймальної комісії
затверджується відповідним наказом.
2. З метою організації вступних випробувань до Аспірантури
ЗВО «МНТУ» створюється Фахова комісія, склад якої затверджується
відповідним наказом.
3. До складу Фахової комісії входять завідувачі та викладачі відповідних
кафедр, завідувач відділу Аспірантури ЗВО «МНТУ». Головою Фахової комісії
призначається завідувач відділу Аспірантури ЗВО «МНТУ».
4. Прийом документів до Аспірантури ЗВО «МНТУ» здійснюється за
адресою: пров. Магнітогорський, 3, м. Київ (каб. 114).
5. Президент забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі
Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії
для вступу до Аспірантури ЗВО «МНТУ».

6. Рішення Приймальної комісії для вступу до аспірантури ЗВО «МНТУ»,
прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу
та/або виконання процедур вступної кампанії.
7. Усі питання, пов’язані з прийомом до ЗВО «МНТУ», вирішуються
Приймальною комісією на її засіданнях.
ІІІ. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ
На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Аспірантури
ЗВО «МНТУ» приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста).
IV.

ПРОЦЕДУРА, ПЕРЕЛІК І СТРОКИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

1. Вступники для здобуття освітнього ступеня доктора філософії подають
заяви в паперовій формі.
Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто
оригінали:
 копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України
«Про Єдиний державний демографічний реєстр» та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус;
 військово-обліковий документ або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
Без наявності оригіналів вказаних вище документів заяви на вступ до
Аспірантури ЗВО «МНТУ» не приймаються.
2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України
«Про Єдиний державний демографічний реєстр» та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус;
 копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних
(крім випадків, передбачених законодавством);
– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію
додатка до нього; особи, які здобули відповідну освіту закордоном – копію
визнання документа про вищу освіту;

– копію РНОКПП (раніше індивідуальний податковий номер);
 особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в
якій вступник до Аспірантури ЗВО «МНТУ» навчається або працює;
 автобіографію;
 медичну довідку 086/о.
 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 список опублікованих наукових праць та винаходів (вступники, які їх не
мають, подають наукові доповіді (реферати) за науковою спеціальністю);
 міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2,
В1 – В2 (за наявності);
 витяг із трудової книжки (за умови вступу не на денну форму навчання);
 згоду на збір та обробку персональних даних.
Повний комплект обов’язкових документів у швидкозшивачі подається
вступником особисто до Приймальної комісії для вступу в Аспірантуру
ЗВО «МНТУ» у встановлений термін.
Усі копії документів засвідчуються Приймальною комісією для вступу в
аспірантуру ЗВО «МНТУ» за оригіналами. Не підлягають засвідченню копії
документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку).
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
3. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за
кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура
визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно
до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504
«Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за
№ 614/27059.
4. Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників до
Аспірантури ЗВО «МНТУ» для здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії
проводиться з 01 березня 2022 року по 31 березня 2022 року; з 15 серпня 2022
року по 16 вересня 2022 року.
5. Порядок роботи Приймальної комісії для подання документів до
Аспірантури ЗВО «МНТУ»:
Дні тижня

Години

понеділок – п’ятниця
субота, неділя
обідня перерва
Телефон для довідок,
електронна пошта

9.30 – 17.00
вихідний
13.00 – 14.00
(099) 093–05–96
a.pokusova@istu.edu.ua

V. ЗМІСТ, ФОРМА І СТРОКИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
ДЛЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ
1. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

Прийом заяв та документів
Проведення співбесід,
рецензування наукових
публікацій
Проведення вступних
випробувань
Оприлюднення результатів
вступних випробувань
Зарахування до Аспірантури
Оформлення договорів
Початок навчання в Аспірантурі

І потік
01.03.2022
31.03.2022

ІІ потік
15.08.2022
16.09.2022

01.04.2022
07.04.2022

19.09.2022
27.09.2022

08.04.2022
15.04.2022
не пізніше
20.04.2022
не пізніше
22.04.2022
26.04.2022 –
29.04.2022
02 травня
2022 року

28.09.2022
07.10.2022
не пізніше
14.10.2022
не пізніше
21.10.2022
24.10. 2022 –
31.10. 2022
01 листопада
2022 року

2. Вступні випробування проводяться згідно з графіком консультацій та
вступних випробувань.
3. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора
філософії в ЗВО «МНТУ» складаються з:
 вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі магістерської програми зі
спеціальності 051 «Економіка» або 281 «Публічне управління та
адміністрування» – у письмовій формі);
 вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької,
французької – у письмовій формі).
Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним
сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або
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 аналогічного рівня);
французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня
B2 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 іспиту з іноземної мови з найвищим
балом;
 презентації дослідницьких пропозицій або досягнень (передбачає
використання презентації у програмі PowerPoint).
4. Програми вступних випробувань на навчання для здобуття ступеня
доктора філософії розробляються відповідними кафедрами і затверджуються
головою Приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому
документів. Програми оприлюднюються на офіційному вебсайті ЗВО «МНТУ»
та інформаційних стендах Приймальної комісії.
5. Конкурсний відбір для зарахування до Аспірантури ЗВО «МНТУ» з
метою здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за
результатами вступних випробувань, яким надаються вагові коефіцієнти, що
нормуються одиницею.
6. Конкурсний бал вступника обчислюється шляхом додавання балів із
трьох конкурсних випробувань та додаткових балів, кількість яких визначається
у п. 8 цього розділу, помножених на вагові коефіцієнти:
Вступне
випробування зі
спеціальності
ВВС

Вступне
випробування з
іноземної мови
ВПІМ

0,5

0,25

Реферат та Додаткові
бали
презентація
дослідницьки
х пропозицій
РПДП
ДБ*
0,15

0,1

Сума
вагових
коефіцієнтів
1

Конкурсний бал (КБ) вступника до Аспірантури ЗВО «МНТУ»
формуватиметься (за 100-бальною шкалою) за наступною формулою:
КБ = ВВС х 0,5+ ВПІМ х 0,25 + РПДП х 0,15 + ДБ х 0,1, де:
ВВС – оцінка вступного випробування зі спеціальності (за 100-бальною
шкалою);
ВВІМ – оцінка вступного випробування з іноземної (англійської) мови (за
100-бальною шкалою);
РПДП – оцінка поданого реферату з презентацією дослідницьких
пропозицій та досягнень;
ДБ* – додаткові бали за наукові досягнення, які не повинні перевищувати

в сумі 100 балів.
7. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до Аспірантури
ЗВО «МНТУ» на вступних випробуваннях зі спеціальності 051 «Економіка» або
281 «Публічне управління та адміністрування» та іноземної мови
оцінюватимуться за 100-бальною шкалою. Критерії оцінювання вступного
випробування за 100-бальною шкалою визначаються у відповідній Програмі
вступного випробування.
8. Додаткові бали нараховуються за наукові здобутки у період останніх
трьох років:
Наукові здобутки

Кількість балів

Публікація у науковому виданні, включеному до переліку
наукових фахових видань України (за обраною спеціальністю)

10
(кожна стаття)

Публікація у виданні, яке входить до міжнародних
наукометричних баз Scopus або Web of Science (за обраною
спеціальністю)

25
(кожна стаття)

Розділ у колективній монографії, яка рекомендована до друку

15 (
кожний розділ)

Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови
публікації тез доповіді за обраною спеціальністю)**

5
(кожна теза, але
не більше 5)

Участь у науковій міжнародній конференції (за умови
публікації тез доповіді за обраною спеціальністю)**

8
(кожна теза, але
не більше 5)

Рекомендація Вченої ради закладу вищої освіти на вступ до
Аспірантури

5 балів

Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою за обраною
спеціальністю

5 балів

Диплом переможця ІІ етапу конкурсу студентських робіт за
спеціальністю, ІІ туру міжнародної та всеукраїнської
олімпіади:
місце
місце
місце

15 балів
10 балів
5 балів

9. Вступникам, які вступають до Аспірантури ЗВО «МНТУ» з іншої галузі
знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їхніх дипломах магістра

(спеціаліста), призначається додаткове вступне випробування зі спеціальності.
Для додаткового вступного випробування ваговий коефіцієнт не застосовується.
10. Додаткові вступні випробування передують вступним випробуванням
зі спеціальності та англійської мови. Оцінювання додаткових вступних
випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не
зараховано». У випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник
отримав оцінку «не зараховано», він позбавляється права брати участь у
конкурсі.
VІ. ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
1. Вступні випробування до Аспірантури ЗВО «МНТУ» проводяться
Фаховими комісіями, склад яких затверджується відповідним наказом
Президента ЗВО «МНТУ» на основі рекомендацій Вченої ради.
2. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування
у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче
встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які
забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в
наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
3. Перескладання вступних випробувань не допускається.
4. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені
екзаменаційними комісіями ЗВО «МНТУ», розглядає апеляційна комісія, склад
та порядок роботи якої затверджуються наказом Президента ЗВО «МНТУ».
VІІ. НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ДО
АСПІРАНТУРИ
1. Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії не
допускається.
2. Право на першочергове зарахування до Аспірантури ЗВО «МНТУ» при
однаковому конкурсному балі матимуть вступники, які набрали більшу кількість
балів зі вступного іспиту зі спеціальності.
3. Право на першочергове зарахування до Аспірантури ЗВО «МНТУ»
також мають:
 особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»
надане таке право;
 особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

 особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002
року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників
Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військовопатріотичного виховання молоді» надане таке право.
4.
Подання
вступником
недостовірних персональних даних,
недостовірних відомостей про наявність права на зарахування, права на
першочергове зарахування, є підставою для відрахування.
5. Мінімальне значення кількості балів з вступних іспитів, з якими
вступник допускається до участі у конкурсі, визначається програмами вступних
іспитів.
VІІІ. ЗАРАХУВАННЯ
1. Наказ про зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора
філософії видається Президентом Аспірантури ЗВО «МНТУ» на підставі
рішення Приймальної комісії.
2. Особи, які зараховані на навчання до Аспірантури ЗВО «МНТУ» мають
укласти відповідний договір (контракт) у визначені терміни.

