Додаток 1
до Правил прийому до ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди» в 2018 році
Правила прийому до аспірантури ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
у 2018 році.
I. Вимоги до рівня освіти вступників
До аспірантури на очну(денну, вечірню) та заочну форми навчання для здобуття ступеня доктора
філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра.
Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:
-коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);
-за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб* (на умовах контракту: очна денна форма -15 000 грн. на рік,
вечірня, заочна – 11 000 грн. на рік).
Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання до аспірантури:
Галузь знань
Спеціальність
Ліцензійний обсяг
Шифр

Назва

Код

Назва

Всього

01

Освіта

011

Науки про освіту

10

014

5

017
032
033
035
051

Середня освіта (за предметними
спеціалізаціями
Професійна освіта
(за спеціалізаціями)
Фізична культура і спорт
Історія та археологія
Філософія
Філологія
Економіка

053

Психологія

5

071
072

Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та
страхування

5
5

015

03

Гуманітарні науки

05

Соціальні та поведінкові
науки

07

Управління та
адміністрування

10
5
10
5
10
5

Аспіранти очної денної форми навчання :
отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з
чинним законодавством України;
іногородні аспіранти забезпечуються гуртожитком для несімейних.
Аспіранти заочної і очної вечірньої форм навчання користуються пільгами згідно з чинним
законодавством України.
Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4-х років.
*(вартість послуг вказана за 2017 рік)
ІІ. Терміни прийому заяв і документів, вступних іспитів, конкурсного відбору та зарахування на
навчання
Початок прийому заяв і документів: з 2 липня по 20 липня 2018 р.
Терміни проведення вступних іспитів: з 29 серпня по 11 вересня 2018 р.
Термін зарахування вступників до аспірантури: до 20 вересня 2018 р.
Початок навчання в аспірантурі: з 20 вересня 2018 р.
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи і неділі, з 9.00 до 17.00.
ІІІ. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури:
1) заява вступника на ім'я ректора університету;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) копія диплома магістра із зазначенням здобутої спеціальності; (у разі, якщо диплом магістра, на
основі якого абітурієнт вступає в аспірантуру, здобутий у іноземному вищому навчальному заклад абітурієнт

допускається до вступних випробувань на рівні з іншими абітурієнтами; у разі успішного складання вступних
випробувань вчена рада університету має одночасно із зарахуванням абітурієнта прийняти рішення про
визнання його диплому, або надати обґрунтоване пояснення причин відмови у такому визнанні);
4) медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у (або за іншою формою з аналогічним змістом,
якщо абітурієнт знаходиться закордоном на момент подачі документів для вступу в аспірантуру);
5) список опублікованих наукових праць (за наявності);
6) науковий текст (доповідь, реферат) з обраної спеціальності або опубліковані фахові наукові праці,
посібники (за наявності) ;
7) рекомендаційний лист(и) (зокрема, від потенційного роботодавця та/або вченого, зацікавленого у
науковій співпраці з абітурієнтом у разі його вступу до аспірантури);
8) 2 фотокартки 3х4;
9) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
10) паспорт або довідку з постійного місця реєстрації;
11) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на
очну денну форму навчання);
12) паперова тека.
Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.
Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі
вступом до аспірантури на денну форму навчання.
ІV. Проведення вступних іспитів.
Вступники до аспірантури університету складають вступні іспити:
- вступний іспит зі спеціальності ( в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної
спеціальності);
- вступний іспит з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської
мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або InternationalEnglishLanguageTestingSystem, або
сертифікатом СambridgeEnglishLanguageAssessment, звільняється від складення вступного іспиту з
іноземної мови. Під час визначеннярезультатів конкурсу зазначенісертифікатиприрівнюються до
результатіввступноговипробування з іноземноїмови з найвищим балом);
- вступний іспит з філософії.
Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань, відмінної від спеціальності, яка
зазначена в їх дипломі магістра, можуть бути призначені додаткові вступні іспити. Складені вступником
кандидатські іспити (за наявності посвідчення) зараховуються як вступні.
Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури: з фаху, з іноземної мови, філософії, додаткові
вступні іспити (при необхідності)
Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається
відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.
V. Право на першочергове зарахування
Переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:
- які мають публікації у наукових, фахових виданнях, що включені до міжнародних баз та визнаних
МОН науково-метричних баз;
- займали призові місця в олімпіадах, наукових конкурсах за обраною спеціальністю;
- які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою і рекомендовані ДЕК
до вступу в аспірантуру;
- рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою вищого навчального закладу, наукової
установи.
VІ. Зарахування на навчання
Список вступників до аспірантури, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за
результатами вступних іспитів.
Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні протягом одного календарного року.
Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність
права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування є підставою для відрахування.
Вступні іспити по прийому в аспірантуру у 2018 році будуть проводитися у такі терміни:
Спеціальність – 29,30,31 серпня 2018 року
Іноземна мова – 4,5,6 вересня 2018 року
Філософія – 10,11,12 вересня 2018 року
Додаткові іспити зі спеціальності
(у разі необхідності) – 13 вересня 2018 року

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук
у Державному вищому навчальному закладі
«Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»
І. Вимоги до рівня освіти вступників
До докторантури зараховуються особи, які мають науковий ступінь
доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з
обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих
журналах, індексованих в
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.
Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.
Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом до докторантури, і нормативні
терміни навчання подано у Додатку 1.
Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:
коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);
коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту). Вартість навчання в докторантурі на умовах
контракту становить 18 500 грн.*
Докторанти отримують стипендію у разі зарахування за державним
замовленням у відповідності з чинним законодавством України.
Іногородні докторанти на підставі довідки з постійного місця реєстрації
забезпечуються гуртожитком.
ІІ. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування до докторантури
Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі, з 9.00 до 17.00
Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування до
докторантури проводяться з 04.06.2018 року по 31.08.2018 року
* (вартість послуг вказана за 2017 рік)
ІІІ. Зарахування проходить з 20 вересня 2018 року
Вступники до докторантури подають такі документи:
 заяву на ім’я ректора університету;
особовий листок з обліку кадрів,
список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим
зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної
дисертації);
медичну довідку про стан здоров’я за формою 086- у;
засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);
засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента
(професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника)
(за наявності);
розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
письмова характеристика наукової діяльності вступника,
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
дві фотокартки (3х4);
 паперова тека.
Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у
зв’язку зі вступом до докторантури подається особисто в десятиденний термін після зарахування.
Перелік галузей знань та спеціальностей,
за якими оголошується прийом на навчання до докторантури:
Галузь знань
Шифр

Спеціальність

Ліцензійний обсяг

Назва

Код

Назва

Всього

01

Освіта

015

2

03
05

Гуманітарні науки
Соціальні та
поведінкові науки

032
053

Професійна освіта
(за спеціалізаціями)
Історія та археологія
Психологія

07

Управління та
адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та
страхування

2

2
2

