
Додаток 10 
до Правил прийому на навчання до ЧНУ 
імені Петра Могили в 2017 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ
ЧОРНОМОРСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ 

І. Загальні положення

1. Аспірантура  є  науково-навчальною  структурою  Чорноморського
національного  університету  імені  Петра  Могили  і  являє  собою  післядипломну
освіту,  спрямовану  на  підготовку  кандидатів  наук/  докторів  філософії,  що
визначається п.23 Статуту Чорноморського національного університету імені Петра
Могили.

2. ЧНУ імені Петра Могили проводить набір до  аспірантури за наступними
спеціальностями :

1. 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти
2. 05.13.06 – Інформаційні технології
3. 07.00.01 – Історія України
4. 07.00.02 – Всесвітня історія
5. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
6. 08.00.06  –  Економіка  природокористування  та  охорони  навколишнього

середовища 
7. 09.00.04 – Філософська антропологія, філософія культури
8. 10.01.04 – Література зарубіжних країн 
9. 10.01.06 – Теорія літератури
10. 10.02.04 – Германські мови
11. 10.02.15 – Загальне мовознавство
12. 10.02.16 – Перекладознавство
13. 13.00.04 – Теорія i методика професійної освіти
14. 19.00.01 – Загальна психологія, історія психології
15. 21.06.01 – Екологічна безпека
16. 22.00.04 – Спеціальні та галузеві соціології
17. 23.00.02 – Політичні інститути та процеси
18. 23.00.04  –  Політичні  проблеми  міжнародних  систем  та  глобального

розвитку
19. 24.00.01 – Олімпійський та професійний спорт
20. 25.00.01 – Теорія та історія державного управління
21. 25.00.02 – Механізми державного управління
3. ЧНУ імені Петра Могили проводить набір до докторантури за наступними

напрямами :
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1. 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти;
2. 05.13.06  – Інформацiйнi технологiї
3. 07.00.01 – Історія України;
4. 07.00.02 – Всесвітня історія;
5. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної

діяльності)
6. 08.00.06  –  Економіка  природокористування  та  охорони  навколишнього

середовища
7. 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти;
8. 23.00.02 – Політичні інститути та процеси;
9. 25.00.02 – Механізми державного управління.

4. Напрями підготовки кандидатів наук / докторів філософії на наступний рік з
переліком  відповідних  спеціальностей,  за  поданням  інститутів,  кафедр  та  рад
факультетів / інститутів  розглядаються  Вченою  радою і  затверджуються  ректором
Чорноморського  національного  університету  імені  Петра  Могили  не  пізніше  20
грудня поточного року.

5.   Підготовка в  аспірантурі  за  кошти державного бюджету здійснюється  за
двома  формами  навчання:  з  відривом  від  виробництва  та  без  відриву  від
виробництва. За позитивних результатів вступних іспитів аспірант може вступити на
контрактну форму навчання. 

Підготовка  кандидатів  наук / докторів  філософії у  Чорноморському
національному  університеті  імені  Петра  Могили  за  державним  замовленням
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, за замовленням підприємств,
організацій та установ – за рахунок коштів, отриманих відповідно до укладених з
ними угод, а також за рахунок інших джерел фінансування, якщо це не суперечить
чинному  законодавству.  Кількість  аспірантів,  підготовка  яких  здійснюється  поза
державним замовленням, визначається ректором за поданням кафедр, узгодженим з
проректором з наукової роботи за умови наявності коштів.

6. Термін  навчання  в  аспірантурі  –  3  роки  (з  відривом  від  виробництва)
та 4 роки (без відриву від виробництва). Періоди, коли аспірант не має можливості
працювати над дисертацією з поважних причин, передбачених законодавством, не
включаються  до  терміну  навчання.  До  терміну  навчання  в  аспірантурі  не
включається знаходження у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду
за  дитиною  до  досягнення  нею  трирічного  віку,  а  також  відсутність  з  інших
поважних  причин,  передбачених  законодавством  України.  Вчена  рада
Чорноморського національного університету імені Петра Могили оцінює також інші
обставини, що унеможливлювали роботу над дисертацією. Рішення з цього питання
приймається  ректором  Чорноморського  національного  університету  імені  Петра
Могили.
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II. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, 
конкурсного відбору та зарахування до аспірантури та докторантури

Чорноморського національного університету імені Петра Могили

1.  Прийом  заяв у  паперовій  формі та  документів  вступників,  вступні
випробування,  конкурсний  відбір  та  зарахування  до  аспірантури  Чорноморського
національного  університету  імені  Петра  Могили  на  основі  повної  вищої  освіти
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, ступеня магістра) проводиться в такі
строки:

Етапи вступної кампанії
Форма навчання

денна заочна
Початок прийому заяв та документів 01 серпня 

2017 року
01 серпня 
2017 року

Закінчення прийому заяв і документів 31серпня 
2017 року

31 серпня
2017 року

Проведення  ЧНУ  ім. П. Могили
вступних випробувань

01 –13 вересня 2017
року

01 –13 вересня
2017року

Термін  оприлюднення  рейтингового
списку вступників

14 вересня 
2017 року

14 вересня 
2017 року

Терміни зарахування вступників
за державним замовленням

не пізніше 
15 вересня 
2017 року

не пізніше 
15 вересня 
2017 року

Терміни  зарахування  вступників  за
кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 
30 вересня 2017

року

не пізніше 30
вересня 2017

року

ІІІ. Організація прийому на навчання для здобуття ступеня
доктора філософії в аспірантурі 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили

1. Прийом  на  навчання  для  здобуття  ступеня  кандидата  наук / доктора
філософії проводиться  за  конкурсом.  Не  пізніше,  ніж  за  три  місяці  до  початку
навчання  в  засобах  масової  інформації  оголошується  про  конкурсний  прийом на
вакантні  місця  із  зазначенням  спеціальностей,  строків  прийому  і  переліку
необхідних до подання документів. 

2. Чорноморський національний університет імені Петра Могили приймає  на
навчання для здобуття ступеня кандидата наук / доктора філософії громадян України,
які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, магістра, володіють українською
та іноземною мовами. Громадяни інших держав можуть бути зараховані на навчання
для  здобуття  ступеня  доктора  філософії на  підставі  угод,  укладених  з
Чорноморським національним університетом імені Петра Могили, або відповідно до
міждержавних і міжурядових угод. 
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Умови вступу іноземних громадян на навчання для здобуття ступеня кандидата
наук  /  доктора  філософії регулюються  Правилами  прийому  на  навчання  до
Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

3. Для  здобуття  ступеня  кандидата  наук  /  доктора  філософії приймаються
особи з обраною темою, складеним планом та обов’язково надрукованими не менше
2 наукових праць у фахових виданнях за темою дисертації. При вступі на навчання
для здобуття ступеня кандидата наук / доктора філософії вступник повинен подати
блок-схему наукового дослідження з означенням основних етапів роботи та звітних
матеріалів,  а науковий керівник повинен вказати спеціалізовану вчену раду в якій
планується захист.

4. Особи,  які  вступають  на навчання  для здобуття ступеня кандидата  наук /
доктора філософії, подають на ім’я ректора наступні документи:
- заяву-анкету;
- листок обліку кадрів і автобіографію;
- копію диплома про повну вищу освіту;
- реферат з обраної спеціальності;
- список опублікованих наукових праць і винаходів (при наявності);
- рекомендацію до аспірантури (при наявності);
- довідку  про  складання  кандидатських  іспитів  (при  наявності  у  вступника
зданих кандидатських іспитів);
- 4 фотокартки 3х4;
- копію паспорта;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

5. Прийом  на  навчання  для  здобуття  ступеня  кандидата  наук  /  доктора
філософії здійснюється приймальною комісією. 

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня
кандидата  наук  /  доктора  філософії  створюється  відбіркова  комісія.  Наказ  про
затвердження  складу відбіркової  комісії підписується  ректором  Чорноморського
національного університету імені Петра Могили не пізніше 01 березня. До складу
відбіркової  комісії  входять  не  більше  трьох  осіб  з  кожної  спеціальності  з  числа
провідних учених університету.

Відбіркова  комісія  вирішує  про  допуск  до  вступу  в  аспірантуру,  про  що
вступникові  сповіщається до початку вступних іспитів.  Приймальна комісія  може
відмовити в допуску до вступу у зв’язку з неподанням усіх або окремих документів
або подання їх після встановленого терміну.

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності)
ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста),  можуть бути призначені
додаткові  вступні  випробування  рішенням  приймальної  комісії  Чорноморського
національного університету імені Петра Могили.

ІV. Організація і проведення вступних випробувань
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1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня
кандидата наук /  доктора філософії до Чорноморського національного університету
імені  Петра  Могили,  зараховуються  сума  балів  за  вступні  випробування,  які
складаються з:

- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з
відповідної спеціальності);
-  вступного  іспиту  з  іноземної  мови  (в  обсязі,  який  відповідає  рівню  B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

Інші  форми  вступних  випробувань  (результати  співбесіди,  презентації
дослідницьких  пропозицій  чи  досягнень  тощо)  оцінюються  відповідно  до  вимог
спеціальностей та рішення приймальної комісії.

2. Результати вступних випробувань оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів.
Результати  вступних  випробувань  до  аспірантури  дійсні  для  вступу  до
Чорноморського  національного  університету  імені  Петра  Могили  протягом  12
місяців. 

3.  Програми  вступних  випробувань  розробляються  і  затверджуються
Чорноморським державним університетом імені Петра Могили не пізніше ніж за три
місяці  до  початку  прийому  документів.  Не  допускається  введення  до  вступних
випробувань завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми вступних
випробувань  обов’язково  оприлюднюються  на  веб-сайті  Чорноморського
національного  університету  імені  Петра  Могили.  У  програмах  вступних
випробувань повинні міститися критерії оцінювання до кожного з них.

4.  Особи, які  без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у
визначений  розкладом  час,  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.
5.  Апеляції  на  результати  вступних  випробувань,  що  проведені

Чорноморським  національним  університетом  імені  Петра  Могили,  розглядає
апеляційна комісія цього університету, склад та порядок роботи якої затверджуються
наказом ректора.

6.  Відомості  щодо результатів  вступних випробувань формуються  в  Єдиній
базі.

V. Надання рекомендацій для зарахування

1. Рішення  про  рекомендування  до  зарахування  вступників  на  місця  за
кошти  державного  бюджету  приймальна  комісія  приймає  у  строк,  визначений
пунктом 1 розділу II цього додатку, та згідно з порядком формування рейтингового
списку, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого
до нижчого. 
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При  рівності  конкурсних  балів  переважне  право  при  зарахуванні  мають
особи,  що  рекомендовані  кафедрою  та  радою  факультету  /інституту  ЧНУ  ім.  П.
Могили  або  вченою  радою  іншого  вищого  навчального  закладу,  мають  наукові
публікації, повністю або частково склали кандидатські іспити. 

2.  Зарахування  до  аспірантури проводиться  наказом ректора.  Рішення про
прийом  до  аспірантури  або  відмова  в  прийомі  повідомляється  вступникові  у
п’ятиденний термін після прийняття рішення приймальною комісією.

3.  Офіційним  повідомленням  про  надання  рекомендацій  до  зарахування
вважається  оприлюднення  відповідного  рішення  на  стенді  приймальної  комісії
Чорноморського  національного  університету  імені  Петра  Могили.  Рішення
приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-
сайті університету.

Рекомендованим  до  зарахування  вступникам  можуть  надсилатись
повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил
прийому.
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