
Додаток 6  
до Правил прийому до Таврійського 

національного університету імені  

В. І. Вернадського у 2022 році 

 

 

ПРАВИЛА 

прийому до аспірантури, докторантури 

до Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

у 2022 році 

 

І. Загальні положення 

1.1. Вступ до аспірантури, докторантури Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського (далі - ТНУ імені В. І. Вернадського) у 2022 

році здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в 2022, затверджених наказом Міністерства 
освіти і науки України № 392 від 27 квітня 2022 року, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України від 03.05.2022 р. за № 487/37823  зі змінами, 

внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року 

№ 400 (далі - Порядок), а також Положення про підготовку здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ТНУ імені В. І. Вернадського, 

затвердженого рішенням Вченої ради ТНУ імені В. І. Вернадського від 

20.12.2021р. (протокол № 6) та введеного в дію наказом ректора від 
24.12.2021р.№ 375-од. 

1.2. Правила прийому до аспірантури, докторантури ТНУ імені 

В. І. Вернадського у 2022 році (далі – Правила) є додатком до Правил прийому 
до ТНУ імені В. І. Вернадського 2022 році. 

1.3. Затверджені правила Прийому до аспірантури, докторантури діють 

протягом календарного року. 

1.4. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання до аспірантури очної (денної) та заочної форми 

навчаннях визначаються цими Правилами. 

1.5. Організацію прийому вступників до аспірантури, докторантури 

здійснює Приймальна комісія із вступу до аспірантури, докторантури, головою 

якої є ректор або проректор. 

1.6. З метою організації вступних випробувань до аспірантури, 

докторантури створюються відбіркові комісії, склад яких затверджується 

наказом ректора. До складу відбіркових комісій входять співробітник 

аспірантури, докторантури, а також члени спеціалізованих рад, завідувачі кафедр 
та провідні науковці. 
  



ІІ. Прийом на навчання 

2.1. Підготовка докторів філософії в аспірантурі, докторантурі здійснюється 

за очною (денною, вечірньою) або заочною (тільки на умовах контракту) формою 

навчання. Підготовка в аспірантурі, докторантурі ТНУ імені В. І. Вернадського 
здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. 

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 

чотири роки; підготовки доктора наук у докторантурі – два роки. 

Прийом вступників до аспірантури, докторантури на навчання до 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського здійснюється 
двічі на рік, у такі строки: 

 

Етапи вступної кампанії І 

тур* 

ІІ тур Додатковий етап 

Початок прийому заяв і 

документів 

 29 серпня 2022 року 26 вересня 2022 року 

Закінчення прийому заяв і 

документів 

 09 вересня 2022 року  30 вересня 2022 року  

Строки проведення 

вступних іспитів 

 12 вересня – 23 

вересня 2022 року 

03 вересня – 07 

вересня 2022 року 

Вступні іспити з іноземної 
мови 

 12 вересня – 16 
вересня 2022 року 

03 жовтня – 07 
жовтня 2022 року 

Вступні іспити зі 

спеціальності 

 19 вересня – 23 

вересня 2022 року 

03 жовтня – 07 

жовтня 2022 року 

Терміни зарахування 
вступників за кошти 

фізичних та юридичних 

осіб 

 23 вересня 2022 року 07 жовтня 2022 року 

Початок навчання в 
аспірантурі 

 10 жовтня 2022 року 

* У зв’язку з воєнним станом весняний набір (перший тур) до аспірантури не 
оголошувався. 

Додатковий набір до аспірантури оголошується у випадку вільних 
вакантних місць. 

2.2. Підготовка в аспірантурі передбачає повне і успішне виконання 

особою відповідної освітньо-наукової програми за певною спеціальністю, 

проведення власного наукового дослідження, яке завершується захистом 

наукових досягнень аспірантом у спеціалізованій вченій раді. Підготовка в 

докторантурі передбачає успішне виконання особою відповідної наукової 
програми за певною спеціальністю, проведення власного наукового 

дослідження, яке завершується захистом наукових досягнень докторанта у 

спеціалізованій вченій раді. Здобувачі ступеня доктора філософії та доктора наук 
мають право на вибір спеціалізованої вченої ради. 



До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії 

(кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної 

спеціальності, зокрема, не менше 15 публікацій після захисту кандидатської 

дисертації в міжнародних, вітчизняних 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. 

2.3. Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується 

прийом на навчання, нормативні терміни навчання для здобуття наукового 

ступеня доктора філософії визначається цими Правилами. 

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом 

на навчання, нормативні терміни навчання для здобуття наукового ступеня 

доктора наук визначається цими Правилами.  

2.4. Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства в аспірантурі, 

докторантурі здійснюється на підставі: міжнародних договорів України та/або 

міжнародних програм обміну чи мобільності; на підставі договорів, укладених 
між університетом та вищими навчальними закладами (науковими установами) 

інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності; за рахунок 

коштів фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту). 

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

2022, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 392 від 27 

квітня 2022 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 03.05.2022 
р. за № 487/37823  зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки 

України від 02 травня 2022 року № 400, прийом іноземців на навчання до 

аспірантури проводиться упродовж року. 

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

2022, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 392 від 27 

квітня 2022 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 03.05.2022 
р. за № 487/37823  зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки 

України від 02 травня 2022 року № 400, прийом іноземців на навчання в 

докторантурі проводиться упродовж року. 

2.5. До вступних випробувань допускаються виключно особи, які в 

установлений термін подали до аспірантури, докторантури ТНУ імені 
В. І. Вернадського всі обов’язкові документи. 

Відбіркова комісія може відмовити особі в допуску до проходження 

вступних випробувань у зв’язку з неподанням в установлений термін всіх 
обов’язкових документів або за умови оформлення цих документів неналежним 

чином. 

2.6. Рішення про зарахування вступників до аспірантури, докторантури  

ухвалюється на засіданні Приймальної комісії із вступу до аспірантури, 

докторантури  і оформлюється протоколом із зазначенням форми навчання та 

умов зарахування. 



На основі протоколу рішення Приймальної комісії із вступу до 

аспірантури, докторантури  ректором університету затверджується наказ про 

зарахування до аспірантури, докторантури. 

 

ІІІ. Вступні випробування та конкурсний відбір 

3.1. Конкурсний відбір для зарахування до аспірантури, докторантури з 

метою здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії, доктора наук 
здійснюється за результатами вступних випробувань.  

3.2. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії складаються з: 

•  вступного іспиту з іноземної мови на вибір (англійської, німецької, 
французької), який проводять у формі письмового іспиту за білетами з 10 

завдань, 5 з яких є тестовими завданнями, складеними за програмами вступних 

фахових випробувань зі спеціальності на навчання за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, ухваленими Вченою радою ТНУ імені В. І. Вернадського (за 

100-бальною шкалою), в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти; 

• вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра 
з відповідної спеціальності), який проводять у формі письмового іспиту за 

білетами з 10 завдань, складеними за програмами вступних фахових випробувань 

зі спеціальності на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 
ухваленими Вченою радою ТНУ імені В. І. Вернадського (за 100-бальною 

шкалою); 

Вступники, які наберуть на першому іспиті менш ніж 50 балів, позбавлені 

права участі  в наступному випробуванні та в конкурсі. 
Особам, які вступають до аспірантури, на освітньо-наукову програму 081 

Право з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі 
магістра (спеціаліста),  предметною комісією з основної спеціальності може бути 
призначене додаткове вступне випробування зі спеціальності за окремою 
програмою, яка розробляється предметною комісією з основної спеціальності.  

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. 

Для додаткового вступного випробування ваговий коефіцієнт не 
застосовується. 

3.3. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендує на зарахування до 

аспірантури, формується за формулою: 

 

КО = ВІС + ВІМ + РС, де: 

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



• ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100-бальною 
шкалою) ; 

РС – результат співбесіди (за 100-бальною шкалою).  

3.4. Рейтинговий список вступників до аспірантури впорядковується за 

конкурсним балом від більшого до меншого. У рейтинговому списку вступників 

зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові вступника; наукова спеціальність; 
конкурсний бал. 

3.5. Приймальна комісія ухвалює рішення про зарахування вступників 

відповідно до загальної кількості набраних балів та за джерелами фінансування. 

Наказ про зарахування до аспірантури видається ректором ТНУ імені 

В. І. Вернадського на підставі рішення приймальної комісії. Наказ про 
зарахування оприлюднюється на інформаційному стенді приймальної комісії і 

вебсайті ТНУ імені В. І. Вернадського у вигляд списку зарахованих. 

3.6. Конкурсний відбір серед вступників до аспірантури проводиться за 

спеціальностями: 

Галузь знань Спеціальність 

08 Право 081 Право 

28 Публічне управління та 

адміністрування 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 

03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія 

03 Гуманітарні науки 033 Філософія 

 
3.7. Конкурсний  відбір  серед вступників до докторантури проводиться за 

спеціальностями: 

Інформація про хід і результати прийому до аспірантури, докторантури 

(обсяг та порядок) оприлюднюється на офіційному сайті ТНУ імені 
В. І. Вернадського.  

 

ІV. Порядок прийому заяв і документів для вступу на здобуття 

ступеня доктора філософії та доктора наук 

4.1. Вступники особисто подають заяви в паперовій формі.  

У заяві вступники вказують: спеціальність, кафедру та іноземну мову, яку 

складатимуть при вступі до аспірантури.  

 Галузь знань  Спеціальність 

03 Гуманітарні науки 035 Філологія 

03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія 

03 Гуманітарні науки 033 Філософія 

08 Право 081 Право 

28 Публічне управління та 
адміністрування 

281 Публічне управління та 
адміністрування 

05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 



4.2. Для вступу до докторантури особа, не менше ніж за два місяці до 

початку прийому документів, подає кафедрі розгорнуту пропозицію, в якій 

міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи 

(наукові результати), необхідної для підготовки результатів проведених 

досліджень до захисту.  

Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників 

кафедри заслуховують їх наукові доповіді і визначають можливість зарахування 
кожного вступника до докторантури та подають висновки на розгляд Науково-

експертної ради для подальшого затвердження Вченою радою ТНУ імені В. І. 

Вернадського. 

4.3. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник на здобуття ступеня 

доктора філософії додає:  

- особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою (4х6) (засвідчений за 

місцем роботи, для тих хто працює); 

- військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - 

військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для 

призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток 

до нього, особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію 
нострифікованого диплома, засвідчені в установленому порядку. Випускники 

ТНУ ім. І. Вернадського, можуть надати копії, завірені деканатом відповідного 

ННІ; 

- 4 фотокартки (3х4); 

- список опублікованих наукових праць та винаходів за встановленим 

зразком (за наявності); 

- рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (факультету, 

інституту) (за наявності); 

- дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності; 

- сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності); 

- копію 1, 2 стор. паспорта та прописки (реєстрації); 

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. 

Паспорт та диплом про вищу освіту вступники подають особисто. 

При собі мати 1 паперовий швидкозшивач. 

4.4.До заяви, поданої в паперовій формі, вступник на здобуття ступеня 

доктора наук додає:  

- копію документа, що засвідчує особу та громадянство (стор. 1-3, 10-12); 

- військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - 

військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для 

призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць); 



- копію диплома доктора філософії або кандидата наук (засвідчений 

печаткою тієї установи, в якій вступник працює або нотаріально); 

- копію атестата доцента (за наявності, засвідчену печаткою тієї установи, 

в якій вступник працює або нотаріально); 

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

- письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену 

доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим 

працівником університету, із згодою бути науковим консультантом в разі вступу 

претендента до докторантури; 

- особовий листок з обліку кадрів (засвідчений печаткою тієї установи, в 

якій вступник працює); 

- список опублікованих наукових праць і винаходів;  

- витяг з рішення засідання кафедри (на якій буде навчатись здобувач 

ступеня доктора наук) після оприлюднення наукової доповіді на кафедрі. 

Паспорт та диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук 

(доктора філософії) подаються особисто. 

Документи подаються у картонному швидкозшивачі. 

4.5. До вступних іспитів допускаються особи, які подали всі необхідні 

документи у терміни, визначені згідно з цими правилами прийому.  

Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних іспитів 

в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з 

чинним законодавством України. 

4.6. Приймальна комісія має право відмовити здобувачу у допуску до 

вступних випробувань в аспірантуру / прийому в докторантуру в разі ненадання 
документів, зазначених у цих Правил прийому. 

 

V. Особливості зарахування на навчання до аспірантури, 

докторантури 

5.1. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти 

фізичних чи юридичних осіб приймається за заявою вступника у довільній 
формі, що подається до Приймальної комісії ТНУ імені В. І. Вернадського та 

долучається до його  особової справи. 

5.2. Договір із замовником щодо навчання за кошти юридичних та/або 

фізичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата 

навчання здійснюється згідно з Договором, укладеним сторонами. У разі, якщо 

Договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про 
зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується.  

5.3. За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку ТНУ імені 

В. І. Вернадського, вчинення протиправних дій, невчасне підписання договору, 
невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант 

/докторант може бути відрахованим. 


