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Правила прийому до аспірантури Чернігівського національного
технологічного університету у 2017 - 2018 роках
1. Вимоги до рівня освіти вступників
До аспірантури на очну (денну та вечірню) та заочну форму навчання для
здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи,
які здобули вищу освіту ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста).
2. Фінансування підготовки фахівців
Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:
- коштів державного бюджету України – за державним замовленням;
- коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) – понад
державне замовлення в межах ліцензійного обсягу.
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за
державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною
(денною, вечірньою) формою навчання.
Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати
вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими
навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.
Усі особи, які здобувають вищу освіту у ЧНТУ, мають рівні права і
обов’язки.
Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4-х років.
3. Строки, порядок прийому заяв та перелік документів для вступу до
аспірантури ЧНТУ.
3.1. Прийом документів проводиться з 09.00 до 16.00 (понеділок –
п’ятниця), за адресою: м.Чернігів, вул.Шевченка, 95, к.242, тел. 04622 34244,
E-mail: chntu.aspirantura@gmail.com

3.2. Прийом заяв і документів у паперовій формі та вступні випробування
до аспірантури проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Навчання за держзамовленням
Початок прийому заяв та
01 серпня 2017 р.
документів
01 серпня 2018 р.
Закінчення прийому заяв та
18 серпня 2017 р.
документів
18 серпня 2018 р.
Строки проведення вступних
22 серпня - 28 серпня 2017 р.
іспитів
22 серпня - 28 серпня 2018 р.
Терміни зарахування
01 вересня 2017 р.
01 вересня 2018 р.
3.3. Додаткові прийоми заяв і документів у паперовій формі та вступні
випробування до аспірантури на місця, що фінансуються за кошти фізичних та
юридичних осіб, також проводяться у такі строки:

Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та
документів
Закінчення
документів
Строки
іспитів

прийому

проведення

Терміни зарахування

заяв

та

вступних

Навчання за держзамовленням
13 березня 2017 р.
01 листопада 2017 р.
12 березня 2018 р.
23 березня 2017 р.
10 листопада 2017 р.
22 березня 2018 р.
24 березня - 30 березня 2017 р.
13 листопада-20 листопада 2017 р.
26 березня-30березня 2018 р.
03 квітня 2017 р.
27 листопада 2017 р.
02 квітня 2018 р.

3.4. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури:
1) заяву вступника в паперовій формі;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) 2 кольорові фотокартки 3х4 см;
4) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;
5) копію диплома магістра із зазначенням здобутої спеціальності (з
додатком);
6) список опублікованих наукових праць і винаходів (не менше двох) або
наукову доповідь (реферат) з обраної вступником наукової спеціальності;
7) рекомендаційний лист організації державної форми власності (крім
співробітників ЧНТУ), для якої за державним замовленням буде здійснюватись
підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури;
8) протокол співбесіди вступника передбачуваного наукового керівника з
оцінкою здатності вступника проводити на високому науковому рівні пошукові
і прикладні наукові дослідження;
9) копія паспорта та ідентифікаційного коду;
10) копія трудової книжки завірена у відділі кадрів за місцем роботи;
11) міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (у разі наявності).
Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє паспорт та
диплом (оригінал) про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста) і додаток до нього.
При прийнятті на навчання до аспірантури 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 Порядку визнання здобутих в іноземних вищих
навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за №
614/27059.

Зарахування такого вступника здійснюють в разі успішного складення
ним вступних випробовувань та прийняття Вченою радою Університету
рішення про визнання його диплома.
Всі документи оформляються українською мовою і подаються у паперовій
папці.
4. Проведення вступних випробувань
До вступних випробувань до аспірантури допускаються особи, які вчасно
подали всі необхідні документи для вступу. Приймальна комісія може
відмовити абітурієнту у допуску до проходження вступних випробувань в
аспірантуру виключно у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або
окремих документів, визначених цими Правилами прийому.
Вступні випробування до аспірантури складаються з:
І. Вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти
магістра відповідної спеціальності).
Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності)
ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути
призначені додаткові вступні випробування.
Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної
мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань
відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому
випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не
зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і
позбавляється права брати участь у конкурсі.
Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у
2017-2018 рр.:
- 051 Економіка
- 071 Облік і оподаткування
- 072 Фінанси, банківська справа та страхування
- 073 Менеджмент
- 074 Публічне управління та адміністрування
- 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
- 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
- 132 Матеріалознавство
- 133 Галузеве машинобудування
- 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
ІІ. Вступного іспиту з іноземних мов (англійської, німецької або
французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання,
зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International
English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language
Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При
визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до
результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.
Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної
мови проводять кафедри іноземних мов до початку вступних випробувань.

Зарахування вступників до аспірантури ЧНТУ відбувається на підставі
рейтингу, що визначається на основі результатів двох вступних іспитів до
аспірантури. Максимальна кількість балів з кожного іспиту — 100 (менше 60 —
незадовільно, 60-74 — задовільно, 75-89 — добре, 90-100 — відмінно). При
підрахунку сумарного результату вступника (рейтингу) вага оцінки за іспит зі
спеціальності складає 300, вага оцінки за іспит з іноземної мови складає 200.
Таким чином максимальна кількість балів для складання рейтингу вступників
(максимальний сумарний результат вступних випробувань) – 500 балів (300 за
іспит зі спеціальності +200 за іспит з іноземної мови).
Незадовільна оцінка з будь-якого вступного іспиту є підставою для
відмови в допуску до подальших вступних випробувань .
У тому випадку, коли сумарний рейтинг двох (або більше) вступників на
певну спеціальність за результатами вступних випробувань є однаковим,
перевага при зарахуванні до аспірантури надається вступникам:
- які отримали найвищу оцінку за іспит зі спеціальності;
- які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах,
конференціях.
Вступникам, які отримали задовільну оцінку зі всіх вступних іспитів, але
не набрали достатньої кількості балів для зарахування до аспірантури за
державним замовленням, може бути запропонований вступ до аспірантури на
умовах контракту.
За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури
приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника. Зарахування до
аспірантури проводиться наказом ректора. Про зарахування до аспірантури або
про відмову в зарахуванні до аспірантури вступнику повідомляється в
п’ятиденний строк з дня прийняття приймальною комісією відповідного
рішення.
Аспіранти, які прийняті до аспірантури на очну форму навчання за рахунок
коштів Державного бюджету України, протягом 10 днів після зарахування до
аспірантури надають довідку про середньомісячну заробітну плату з останнього
основного місця роботи встановленого зразка за підписами керівника установи
та головного бухгалтера.
6. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні протягом 12
місяців.

