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Правила прийому до аспірантури Луганського національного аграрного
університету (далі – Університету) встановлені відповідно до Положення про
порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у
закладах вищої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2016 р № 261 та Положення про порядок підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Луганському
національному аграрному університеті, затвердженим Вченою радою
університету (протокол № 9 від 02. 04. 2019 року) та Умов прийому на навчання
до закладів вищої освіти України в 2021 році, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за
№1225/35508.
1. Загальні положення
1.1.

1.2.





До аспірантури Університету на конкурсній основі приймаються
особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста.
Фінансування
підготовки
в
аспірантурі
Університету
здійснюється:
за рахунок видатків державного і місцевих бюджетів (за
державним замовленням, за кошти державного бюджету);
за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб (на умовах
контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої
освіти на проведення наукових досліджень, за яким
передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії) – в межах ліцензійного обсягу;
підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства
здійснюється на підставі: міжнародних договорів України,
загальнодержавних програм, договорів, укладених закладами
вищої освіти, науковими установами з юридичними та фізичними
особами.

2. Правила прийому заяв і документів конкурсного відбору,
зарахування на навчання
2.1. Вступна кампанія до аспірантури Університету для громадян
України організована в один етап. Строки прийому заяв та документів,
проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування
до аспірантури Університету наведено у таблиці.
Термін проведення вступної кампанії в аспірантуру в 2021 р. для
громадян України
Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Етапи (за державним замовленням і за кошти фізичних й
юридичних осіб)
Початок прийому заяв та оригіналів
документів

14 червня 2021 р.

Закінчення прийому заяв та документів

16 липня 2021 р.

Проведення вступних випробувань до
аспірантури

19 – 30 липня 2021 р.

Оприлюднення рейтингового списку
вступників до аспірантури із зазначенням
рекомендованих до зарахування, не пізніше

2 серпня 2021 р.

Термін зарахування вступників за кошти
державного бюджету

не пізніше 10 серпня 2021 р.

Термін зарахування вступників за кошти
фізичних та юридичних осіб

не пізніше 27 серпня 2021 р.

Початок навчання в аспірантурі

10 вересня 2021 р.

2.2. Прийом до аспірантури Університету здійснюється за конкурсом
окремо за кожною спеціальністю (освітньо-науковою програмою) і
формою навчання незалежно від джерел фінансування. Нормативний
строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки.
2.3. Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується
прийом на навчання в аспірантурі Університету для здобуття наукового
ступеня доктора філософії.
Шифр та
Ліцензований
№ Код та найменування
галузі знань
найменування
обсяг
п/п
спеціальності
073 Менеджмент
10
1. 07 Управління та
3.

адміністрування
21 Ветеринарна медицина 211 Ветеринарна
медицина

10

2.4. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти
фізичних (юридичних) осіб здійснюватиметься Університетом протягом
року, з першого числа кожного місяця, окрім червня, липня і серпня.

Вступники мають подати документи не пізніше, як за 2 тижні до
зарахування.
2.5. Громадяни України, які вступають до аспірантури Університету,
мають надати до відділу аспірантури у відповідні строки такі
документи:
 Заява (пишеться на ім’я ректора, візується передбачуваним науковим
керівником, завідувачем випускової кафедри та директором/деканом
інституту/факультету, у заяві вступники вказують спеціальність,
освітньо-наукову програму підготовки, форму навчання)
 Згода на збір та обробку персональних даних
 Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений у відділі кадрів за місцем
роботи або навчання, з вклеєною фотокарткою розміром 4х6 см
 Автобіографія
 Копії диплома державного зразка і додатка до диплома про раніше
здобутий ступінь магістра (спеціаліста) із зазначенням одержаної
кваліфікації (для осіб, які отримали відповідну освіту за кордоном – копія
нострифікованого диплома)
 Копія паспорта, копія довідки з податкової інспекції про присвоєння
індивідуального податкового номера
 Копія документа про зміну прізвища (за наявності)
 Копія військового квитка або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних
 Три фотографії розміром 3 × 4 см
 Подання від навчального закладу, наукової установи, організації в
аспірантуру (для зовнішніх вступників) (за наявності)
 Витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету (для осіб,
які мають рекомендацію до аспірантури після закінчення навчання в
магістратурі Університету) (за наявності)
 Копії нагород, отриманих за підсумками міжнародних, всеукраїнських
студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій (за
наявності)
 Список і копії опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності)
 Громадяни України, які не мають опублікованих наукових праць і
винаходів – не менше ніж дві статті у фахових виданнях, затверджених
ДАК України – надають наукову доповідь-реферат з обраної наукової
спеціальності (25-30 сторінок комп’ютерного тексту) з рецензією
передбачуваного наукового керівника і оцінкою (з протоколом співбесіди
до реферату)
 Висновок передбачуваного наукового керівника за співбесідою
 Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 (за
наявності)
 Завірена копія трудової книжки (за наявності)

2.6. Іноземні громадяни, які вступають до аспірантури Університету,
мають надати до відділу аспірантури такі документи:








Заява на ім'я ректора (візується передбачуваним науковим
керівником,
завідувачем
випускової
кафедри
і
директором/деканом інституту/факультету);
Згода на збір та обробку персональних даних;
Копія диплома про закінчення закладу вищої освіти із
зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, якій
має бути нострифікований протягом першого року навчання;
Копія паспорта з нотаріально затвердженим перекладом;
4 фотографії 3х4.

2.7. Рішення про допуск до складання вступних випробувань до
аспірантури Університету виноситься Приймальною комісією за
результатами співбесіди з передбачуваним науковим керівником,
розгляду реферату (для громадян України) і поданих наукових праць з
урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового
керівника. До вступних випробувань в аспірантуру Університету не
допускається вступник, якщо поданий реферат не дає підстав
рекомендувати його до вступу в аспірантуру.
Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних
випробувань в аспірантуру Університету, надається відпустка для
підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством
України (на підставі ст. 215-220 КЗпП України та ст. 15 Закону
України «Про відпустки»).
2.8. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому Університету,
порядком зарахування фіксується в заяві вступника і підтверджується
його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
2.9. Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:





вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої
освіти магістра з відповідної спеціальності);
вступного іспиту з іноземної мови за вибором (англійська,
німецька, французька) в обсязі, який відповідає рівню В2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
вступного іспиту з філософії (в обсязі навчальних програм закладів
вищої освіти ІV рівня акредитації).

2.10. Вступникам до аспірантури Університету, які претендують на
здобуття ступеня доктора філософії з іншої спеціальності ніж та, яка
зазначена в їх дипломі магістра або спеціаліста, можуть бути призначені
додаткові вступні випробування (крім спеціальності 211 «Ветеринарна
медицина»).
Результати вступних випробувань до аспірантури Університету
дійсні для вступу до аспірантури протягом одного календарного року.
Особи, які склали повністю або частково кандидатські іспити, при
вступі до аспірантури не звільняються від відповідних вступних іспитів.
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
рівня, особи, які забрали документи після дати закінчення прийому
документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у
конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
Апеляції на результати вступних випробувань подаються не
пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки зі вступного
іспиту і розглядаються апеляційною комісією не пізніше наступного
робочого дня після їх подання. Порядок подання і розгляду апеляцій та
склад апеляційних комісій затверджуються наказом ректора.
2.11. Вступні іспити до аспірантури Університету проводяться
предметними комісіями у кількості 3 осіб, які призначаються
Приймальною комісією.
До складу предметних комісій включаються:
доктор наук з відповідної спеціальності;

два кандидати наук з відповідної галузі знань (спеціальності).
До предметних комісій можуть входити потенційні наукові керівники
вступників.


2.12. До складу предметної комісії з іноземної мови включаються:




доктор наук з відповідної спеціальності;
кандидат наук з відповідної спеціальності;
доктор або кандидат наук за професійним спрямуванням

За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури
Університету Приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного
вступника на основі конкурсного балу (КБ).
2.13. Конкурсний бал (КБ) для громадян України, які претендують
на зарахування до аспірантури, розраховується за формулою:
КБ = ВІМ + ВІФ +ВІС +ДБ
де: ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100 - бальною
шкалою) або бали сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови за
професійним спрямуванням, що підтверджує рівень В2 або вище
(замість іспиту з іноземної мови)


ВІФ – результат вступного іспиту з філософії (оцінка за 100 бальною шкалою)



ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (оцінка за
100 - бальною шкалою)

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення
(Додаток 1)
Вступники, які на одному з іспитів отримали оцінку нижче 60 балів, не
допускаються до наступних іспитів і не допускаються до участі у
конкурсі.



Додаткові бали за наукові й навчальні досягнення вступників до
аспірантури Університету розглядає та нараховує Приймальна комісія
після вступних іспитів згідно порядку нарахування додаткових балів за
навчальні/наукові досягнення (Додаток 1).

2.14. Конкурсний бал (КБ) для іноземців, які претендують на
зарахування до аспірантури Університету, розраховується за
формулою:
КБ = ВІМ + ВІФ +ВІС
де: ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100 - бальною
шкалою) або бали сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови за
професійним спрямуванням, що підтверджує рівень В2 або вище
(замість іспиту з іноземної мови)


ВІФ – результат вступного іспиту з філософії (оцінка за 100 бальною шкалою)



ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (оцінка за
100 - бальною шкалою)

2.15. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до
аспірантури Університету вступникам повідомляється в
п’ятиденний строк з дня винесення Приймальною комісією
відповідного рішення.
2.16. Наказ про зарахування до аспірантури Університету видається
ректором на підставі рішення Приймальної комісії.
2.17. У разі зарахування на контракт вступник зобов’язаний укласти
договір протягом п’яти робочих днів з дати зарахування. У разі
непідписання та невиконання умов договору протягом 20 днів з
моменту зарахування, аспірант відраховується.

Додаток 1
Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення
Навчальні та наукові досягнення

Код

Зарахування сертифіката міжнародного зразка з ДБ1
іноземної мови за професійним спрямуванням, що
підтверджує рівні В2 – С2**, замість вступного іспиту
до аспірантури. (IELTS, TOEFL та інші тести за
рішенням Приймальної комісії)
Диплом переможця та призера
студентської олімпіади з фаху*

міжнародної ДБ2

Кількість балів

«відмінно» 95

30

Диплом переможця та призера всеукраїнської ДБ3
студентської олімпіади МОН України з фаху*

перше місце – 15, друге
місце– 10, третє місце –
5

Диплом переможця та призера конкурсу наукових
студентських робіт МОН України з фаху*

ДБ4

перше місце – 20, друге
місце – 15, третє місце
– 10

Диплом переможця університетської олімпіади з ДБ5
іноземної мови, який підтверджує рівні В2 – С2* (за
умови участі міжнародних експертів)

В2 – 5, СІ – 10, С2 – 15

Наукова стаття у вітчизняному фаховому виданні **

ДБ6

20 (кожна стаття)

Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних ДБ7
науковометричних баз (Scopus, Web of Science)**

30 (кожна стаття)

Наукова стаття у вітчизняному нефаховому виданні

ДБ8

5 (кожна стаття)

Наукова стаття в іноземному виданні

ДБ9

25 (кожна стаття)

Участь у науковій міжнародній конференції (за
умови опублікування тез доповідей)**

ДБ10

10 (кожні тези)

Участь у науковій конференції за межами України (за ДБ11
умови опублікування тез доповідей та наявності
сертифікату про участь )**

15 (кожні тези)

Участь у науковій всеукраїнській конференції (за
умови опублікування тез доповідей)**

ДБ12

5 (кожні тези)

Участь у науковій регіональній або вузівській ДБ13
конференції
(за
умови
опублікування
тез
доповідей)**

2 (кожні тези)

Патент або авторське свідоцтво**

ДБ14

30

Рекомендація вченої ради інституту/факультету до
вступу в аспірантуру (за наявності)

ДБ15

5

Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою

ДБ16

10

Оцінка за реферат

До 5 балів

* диплом, отриманий під час навчання в магістратурі;
** за період не більше трьох років до моменту вступу.

Відповідальний секретар
Приймальної комісії

Іван КІРАЛЬГАЗІ

