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Правила прийому до аспірантури та докторантури
Чернігівського національного технологічного університету
у 2018/2019 роках
РОЗДІЛ І. Загальні положення
1. Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури
Чернігівського національного технологічного університету (далі – ЧНТУ) в
2018/2019 р. (далі (Правила) розроблені відповідно до Закону України від
01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів
України від 23.03.2016 р. № 261 «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
(наукових установах)», Умов прийому на навчання до вищих навчальних
закладів України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і
науки України № 1378 від 13.10.2017 р.
2. Підставою для оголошення прийому на навчання до аспірантури для
здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за певною спеціальністю є
ліцензія на провадження освітньої діяльності за третім (освітньо-науковим)
рівнем, видана в порядку, встановленому законодавством.
Докторантура відкривається за рішенням вченої ради університету, за умови
наявності трьох штатних працівників – докторів наук з відповідної або
суміжної спеціальності. Прийом до докторантури здобувачів ступеня доктора
наук відбувається в межах відкритих наукових спеціальностей.
3. Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:
• особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста) – для здобуття ступеня доктора
філософії;
• особи, які мають ступень доктора філософії (кандидата наук) - для
здобуття ступеня доктора наук.
4. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі
становить чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі — два
роки.
5. Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури ЧНТУ
діють з 01 липня 2018 року до 30 червня 2019 року.
РОЗДІЛ ІІ. Конкурсний відбір
Вступ до аспірантури та докторантури здійснюється на конкурсній
основі. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється:
• для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії – за

результатами вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови;
• для здобуття наукового ступеня доктора наук – за результатами
розгляду наукових здобутків та опублікованих праць з обраної спеціальності
(зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих
у наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб,
які здобувають наукові ступені) за умови наявності наукових результатів, що
потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи
наукової доповіді за сукупністю статей.

РОЗДІЛ ІІІ. Правила прийому до аспірантури
1. Прийом до аспірантури здійснюється за очною (денною, вечірньою)
та заочною формами навчання в межах ліцензованого обсягу відповідно до
отриманих ліцензій, зокрема за такими спеціальностями:
№ Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензі
йний
обсяг
(осіб)

1
2
3

05 – соціальні та поведінкові науки
07 Управління та адміністрування
07 Управління та адміністрування

15
10
15

4
5

07 Управління та адміністрування
07 Управління та адміністрування

6

12 Інформаційні технології
13 Механічна інженерія
13 Механічна інженерія
13 Механічна інженерія

051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська
справа та страхування
073 Менеджмент
076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність
122 Комп’ютерні науки
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве
машинобудування
141 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
281 Публічне управління та
адміністрування

7
8
9

10 14 Електрична інженерія

11 28 Публічне управління та

адміністрування

10
10

10
5
10
10
10

10

2. 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.
Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не
захистила дисертацію або була відрахована з аспірантури достроково, має
право на повторний вступ до неї за державним замовленням лише за умови
відшкодування у встановленому порядку коштів, витрачених на підготовку в
аспірантурі.
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. 0462 665115,
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,
за кошти фізичних та юридичних
осіб
Початок прийому заяв та
01 серпня 2018 р.
документів
Закінчення прийому заяв та
17 серпня 2018 р.
документів
Строки проведення вступних
22 серпня - 30 серпня 2018 р.
іспитів
Оприлюднення
рейтингового
списку
вступників
до
Не пізніше 12-00,
31 серпня 2018 р.
аспірантури,
із
зазначенням
рекомендованих до зарахування,
Зарахування в аспірантуру
01 вересня 2018 р.
3.3. Додаткові строки прийому заяв і документів у паперовій формі та
вступні випробування до аспірантури на місця, що фінансуються за кошти
фізичних та юридичних осіб, проводяться у такі строки:
Навчання за кошти фізичних та юридичних
Етапи вступної кампанії
осіб,
Строки проведення
Початок прийому заяв та
документів
Закінчення прийому заяв та
документів
Строки проведення вступних
іспитів

1

2

15 жовтня 2018 р.

14 березня 2019 р.

22 жовтня 2018 р.

20 березня 2019 р.

23 -29 жовтня 2018 р.

22-28 березня 2019 р.

Оприлюднення рейтингового
списку
вступників
до
аспірантури, із зазначенням
рекомендованих
до
зарахування
Зарахування в аспірантуру

Не пізніше 30 жовтня
2018 р.

Не пізніше 29 березня
2019 р.

01 листопада 2018 р.

01 квітня 2019 р.

3.4. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури:
1) заява вступника в паперовій формі;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) копія диплома магістра (або спеціаліста) із зазначенням здобутої
спеціальності (з додатком). Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном,
подають копію диплома, його переклад, завірений в установленому порядку та
свідоцтво про його визнання;
4) копія паспорта та ідентифікаційного коду;
5) довідка про флюорографічне обстеження;
6) список опублікованих наукових праць і винаходів (не менше двох) або
наукова 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 наукових праць/ реферату з обраної спеціальності;
9) 2 кольорові фотокартки 3х4 см;
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
№ 14/27059.
Зарахування такого вступника здійснюють у разі успішного складання
ним вступних випробовувань та прийняття вченою радою Університету
рішення про визнання його диплома.
Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у
зв’язку зі вступом на очну (денну) форму навчання в аспірантуру подається
аспірантом особисто після його зарахування.

4. Проведення вступних випробувань
1. До вступних випробувань до аспірантури допускаються особи, які
вчасно подали всі необхідні документи для вступу. Приймальна комісія може
відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань в
аспірантуру виключно у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або
окремих документів, визначених цими Правилами прийому.
2. Вступні випробування до аспірантури складаються з:
І. Вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої
освіти магістра з 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.
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 проводить кафедра іноземних мов професійного спрямування до початку
вступних випробувань.
3. Оцінювання вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови
здійснюється за 100-бальною шкалою.
4. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до аспірантури для
здобуття ступеня доктора філософії конкурсний бал обчислюється шляхом
додавання балів вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови
помножених на вагові коефіцієнти.
Конкурсний бал вступників до аспірантури визначається за формулою:
КБ = БС Х К1 + БІ Х К2 ,
де
БС – бал іспиту зі спеціальності;
БІ – бал іспиту з іноземної мови;
К1, К2, – вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці.
Вагові коефіцієнти вступних іспитів затверджуються на рівні:
зі спеціальності (К1) – 0,6;
з іноземної мови (К2) – 0,4;
5. Програми вступних випробувань розробляються і затверджуються
університетом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми вступних випробувань оприлюднюються на веб-сайті
університету.
6. Вступники, які без поважних причин не з`явилися на вступні іспити у
зазначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено як
«незадовільно» (нижче 60 балів), до участі в наступних вступних
випробуваннях не допускаються.
Повторне складання вступних іспитів не дозволяється. Результати
вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до університету
протягом одного календарного року.
7. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури
приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника. .У тому
випадку, коли конкурсний бал 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 значний науковий доробок у вигляді:
• статей у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази
Scopus, міжнародної наукометричної бази Web of Science;
• статей у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази
Сopernicus;
• статей у фахових виданнях України;
• статей у виданнях іноземних держав;
• патентів;
• навчальних посібників
5. Умови зарахування.
Рішення приймальної комісії щодо зарахування до аспірантури
оприлюднюється на веб-сайті університету в день прийняття, але не пізніше
дня, наступного після прийняття.
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.
Наказ про зарахування до аспірантури видається ректором
університету на підставі рішення приймальної комісії до 01 вересня 2018 р.
Наказ про зарахування оприлюднюється на веб-сайті університету у
вигляді списку зарахованих.
Офіційним повідомленням про надання рекомендацій щодо зарахування до
аспірантури вважається оприлюднення інформації про відповідне рішення на
веб сайті ЧНТУ.
Зарахування вступників з числа іноземців та громадян України на
навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб може здійснюватися упродовж
року для навчання в аспірантурі.

РОЗДІЛ IV. Правила прийому до докторантури Чернігівського
національного технологічного університету у 2018/2019 роках
1. Підготовка докторів наук у Чернігівському національному
технологічному університеті здійснюється в докторантурі за очною (денною)
формою навчання за такими спеціальностями:
05 – соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування
071 Облік і оподаткування
07 Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та
страхування
07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
07 Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
12 Інформаційні технології
122 Комп’ютерні науки
13 Механічна інженерія
132 Матеріалознавство
13 Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
28 Публічне управління та
281 Публічне управління та
адміністрування
адміністрування
2. До докторантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають
науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та
опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних
реферованих журналах, індексованих у наукометричних базах, згідно з
вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і
які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у
вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
3. Підготовка в докторантурі здійснюється:
- за кошти державного бюджету України (за державним замовленням);
- за кошти юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).
Підготовка іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в
Україні, у докторантурі здійснюється:
- за кошти державного бюджету в межах квот, визначених Кабінетом
Міністрів України;
- за кошти юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).
4. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до
початку прийому заяв та документів подає відповідній кафедрі ЧНТУ планграфік завершення роботи над дисертацією, список опублікованих після
захисту дисертації доктора філософії (кандидата наук) наукових праць і
винаходів. Протягом місяця з дня надходження документів кафедра заслуховує
наукові доповіді вступників, які містять у тому числі інформацію про обсяг
наукової роботи, необхідної для завершення і оформлення результатів
проведених досліджень у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за
сукупністю статей та їх захисту, і шляхом голосування визначає можливість
зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд
вченої ради.

5. Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури:
1) заява вступника в паперовій формі;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) копія диплома магістра (або спеціаліста) із зазначенням здобутої
спеціальності (з додатком). Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном,
подають копію диплома, його переклад, завірений в установленому порядку та
свідоцтво про його визнання;
4) копія диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії
(кандидата наук). Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що
виданий іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступу нарівні з
іншими вступниками та подає
диплом, його переклад, завірений в
установленому порядку та свідоцтво про його визнання. У разі позитивного
рішення вченої ради університету щодо зарахування такого вступника до
докторантури вчена рада одночасно приймає рішення про визнання його
диплома або, у разі відмови визнання диплому, надає вступнику обґрунтоване
пояснення причин такої відмови.
5) копія паспорта та ідентифікаційного коду;
6) довідка про флюорографічне обстеження;
7) витяг з протоколу вченої ради університету про затвердження теми;
8) розгорнута пропозиція, в якій міститься план-графік дослідницької
роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки
результатів проведення досліджень до захисту;
9) список опублікованих після захисту дисертації доктора філософії
(кандидата наук) наукових праць і винаходів (з визначенням фахових видань за
спеціальністю передбачуваної дисертації);
10) письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена
доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим
працівником ЧНТУ, із згодою бути науковим консультантом у разі його вступу
до докторантури.
11) витяг з протоколу засідання кафедри, із рішенням щодо визначення
можливості зарахування до докторантури у поточному році;
12) 2 фотокартки 3х4.
Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового
ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого
звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого наукового
співробітника) подаються вступниками особисто.
Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у
зв’язку із вступом до докторантури подається докторантом особисто після
зарахування до докторантури.
6.Термін прийому документів з 01 серпня по 18 серпня 2018 р. щодня,
крім суботи і неділі, з 9.00 до 16.00, перерва з 13.00 до 14.00 за адресою: м.
Чернігів, вул. Шевченка, 95, к. 242. Телефон для довідок: 0462 665115.
Додаткові строки прийому до докторантури на місця, що фінансуються за
кошти фізичних та юридичних осіб, проводяться у такі строки:
-з 14 жовтня по 22 жовтня 2018 р. (термін зарахування – 01 листопада 2018 р.)
-з 14 березня по 20 березня 2019 р. (термін зарахування – 01 квітня 2019 р.)

7. Умови зарахування
1. Вчена рада університету розглядає висновки кафедри щодо особи, яка
вступає до докторантури і приймає рішення про його зарахування.
Рішення вченої ради щодо зарахування до докторантури оприлюднюється
на веб-сайті університету, у день прийняття, але не пізніше дня, наступного
після прийняття.
2. Особи, які не рекомендовані на навчання до докторантури за
державним замовленням, мають право бути зарахованими за рахунок коштів
фізичних або юридичних осіб.
3. Наказ про зарахування до докторантури видається ректором
університету на підставі рішення вченої ради до 1 вересня 2018 р.

