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Додаток 8  до Правил прийому до Державного університету  

«Житомирська політехніка» у 2021 році 
 

Правила прийому 

до аспірантури Державного університету «Житомирська політехніка» 

І. Загальні положення 

 

1.1. Державний університет «Житомирська політехніка» (далі 

Університет) оголошує прийом до аспірантури для здобуття ступеня доктора 

філософії в межах спеціальностей, затверджених Ліцензійною комісією МОН 

України (наказ від 21.04.2016 р. № 443 та наказ від 29.01.2018 р. № 90-л). 

1.2. До аспірантури Університету на навчання для здобуття ступеня 

доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста).  

1.3. Підготовка докторів філософії за державним замовленням 

здійснюється виключно за очною (денною, вечірньою) формою навчання. Строк 

підготовки – 4 роки.  

1.4. Підготовка докторів філософії за заочною формою навчання 

здійснюється на умовах контракту. Строк підготовки – 4 роки. 

1.5. Навчання в аспірантурі на третьому рівні вищої освіти передбачає 

обов’язкове виконання освітньо-наукової програми Університету для кожної 

спеціальності.  Освітня складова (навчальний план) освітньо-наукової програми 

аспірантури складається з 30-60 кредитів ЄКТС. 

 1.6. Прийом до аспірантури на всі наукові спеціальності здійснюється на 

конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання. 

 1.7. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора 

філософії.  

 1.8. Зарахування вступників з числа іноземців для навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб в аспірантурі здійснюється упродовж року. 

 1.9. Затверджені Вченою радою Університету Правила прийому до 

аспірантури діють з 01 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року. 

 

ІІ. Фінансування підготовки здобувачів ступеня доктора філософії 

2.1. Фінансування  підготовки  здобувачів ступеня доктора філософії в 

Університеті здійснюється за рахунок:  

1 ) коштів: 

– державного бюджету України (за державним замовленням); 

– юридичних чи фізичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти 

грантів, які отримав університет на проведення наукових досліджень, за 

якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії або доктора наук). 

2 ) іноземців та осіб без громадянства на підставі: 

– договорів, укладених між Університетом та вищими навчальними 

закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими, 

академічної мобільності та/або проведення спільних наукових 

досліджень, за якими передбачається підготовка докторів філософії; 

– юридичних чи фізичних осіб (на умовах договору). 
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ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників 

 3.1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії Університет 

здійснює прийом на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) за результатами вступних випробувань. 

 

ІV. Строки, порядок прийому заяв та перелік документів для вступу до 

аспірантури Державного університету «Житомирська політехніка»: 

4.1. Прийом заяв і документів у паперовій формі та вступні випробування 

до аспірантури проводяться в такі строки:  

Етапи вступної 

кампанії 

Навчання за 

держзамовленням 

Навчання на договірній 

основі 

Початок 

прийому заяв та 

документів 

16 серпня  16 серпня  

(01 листопада)* 

(09 березня)* 

Закінчення 

прийому заяв та 

документів 

31 серпня  31 серпня  

(12 листопада)* 

(19 березня)* 

Строки 

проведення 

вступних іспитів 

з 01 вересня до 11 вересня   з 31 серпня до 10 вересня  

(з 15 листопада до 26 

листопада )* 

(з 22 березня до  31 березня)* 

Терміни 

зарахування 

13 вересня  14 вересня  

(29 листопада)* 

(01 квітня )* 

*Для осіб, які вступають до аспірантури за кошти фізичних та юридичних осіб 

(додатковий набір) 

 

Прийом документів проводиться з 9.00 до 12.30 та з 13.00 до 17.00 (понеділок – 

п’ятниця), к. 211, тел. 24-37-89. 

4.2. Вступники особисто подають заяву установленої форми з письмовою 

згодою передбачуваного наукового керівника від Університету до приймальної 

комісії на участь у конкурсному відборі до аспірантури Університету. 

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. 

4.3. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:  

– ксерокопію диплома про закінчення вищого навчального закладу із 

зазначенням здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста) і додатку до нього. 

– письмовий висновок наукового керівника з відображенням участі 

вступника у студентських наукових товариствах та оцінкою 

здатності вступника проводити на високому науковому рівні 

пошукові і прикладні наукові дослідження; 

– анкету аспіранта установленої форми; 
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– список опублікованих наукових праць і винаходів (ксерокопію 

статті, тези доповіді у науковому виданні за обраним науковим 

напрямом), завірений секретарем Вченої ради Університету. 

Претенденти до аспірантури, які не мають опублікованих наукових 

праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної 

ними наукової спеціальності; 

– 2 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

– ксерокопію паспорта; 

– ксерокопію довідки про ідентифікаційний код. 

 

4.4. Рішення про допуск до вступних випробувань до аспірантури 

виноситься приймальною комісією університету за результатами співбесіди 

вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та 

поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного 

наукового керівника. Рішення оформляється протоколом засідання приймальної 

комісії. 

4.5. 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. Процедура 

визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється вищим 

навчальним закладом до початку другого семестру першого року навчання його 

власника. 

 

V. Проведення вступних випробувань до аспірантури 

 5.1. Відповідно до пункту 3.1 цих Правил, для проведення вступних 

випробувань до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії, наказом по 

Університету створюються предметні комісії. 

 5.2. Програми вступних випробувань для вступу до аспірантури на основі 

здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 

розробляються відповідною кафедрою, ухвалюються протоколом Приймальної 

комісії і затверджуються ректором університету. 

 Програми фахових випробувань оприлюднюються на вебсайті та у відділі 

аспірантури. 

 5.3. Вступні випробування складаються з: 

– вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності; 

– вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, французької) в 

обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 

освіти.  

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним 

сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System або 

сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня В2 
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Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); 

німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня В2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); 

французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня 

В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), 

звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час 

визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до 

результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом; 

– вступного іспиту з філософії. 

 5.4. Особи, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань 

(спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), 

складають додатковий вступний іспит. 

 5.5. Для вступників іноземців обчислюються бали/оцінки вступника на 

основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлюється 

мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із 

загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування. 

 Зарахування іноземців на навчання до аспірантури здійснюється за 

результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та 

на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються 

документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування 

балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні 

вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про 

здобутий ступінь (рівень) освіти. 

5.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування 

у визначений розкладом час, особи, знання яких були оцінені балами нижче 

мінімального рівня (п. 6.2, 6.3), а також 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. 

5.7. Роботи вступників до аспірантури, виконані ними на вступних іспитах, 

які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, після чого 

знищуються, про що складається акт. 

 

VI. Організація і проведення конкурсу. Вага кожного вступного 

випробування 

6.1. Вага кожного вступного випробування на здобуття ступеня доктора 

філософії у конкурсному балі визначається в Правилах прийому до аспірантури 

Університету. 

6.2. Перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок 

проведення вступних випробувань при прийомі на навчання осіб, які здобули 

ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття 

ступеня доктора філософії: 

– програми вступних випробувань для вступу до аспірантури на основі 

здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 

розробляються відповідною кафедрою, ухвалюються протоколом Приймальної 

комісії і затверджуються ректором Університету; 
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– вступні випробування проводяться в усній формі, згідно з розкладом, 

затвердженим наказом ректора; 

– норма часу для проведення вступного іспиту із спеціальності – 1 

астрономічна година, для вступного іспиту з іноземної мови – 1 астрономічна 

година, для вступного іспиту з філософії – 1 астрономічна година; 

– результати вступного іспиту із спеціальності оцінюються за шкалою від 

100 до 200 балів; 

– результати вступного іспиту з іноземної мови оцінюються за шкалою від 

100 до 150 балів; 

– результати вступного іспиту з філософії оцінюються за шкалою від 100 

до 150 балів; 

– результати вступних випробувань заносяться у відомості вступних 

випробувань і є підставою для проведення конкурсу на зарахування; 

– рекомендованими на зарахування до аспірантури Університету для 

здобуття ступеня доктора філософії можуть бути вступники, які набрали не 

менше 124 балів за результатами вступного іспиту із спеціальності, не менше 112 

балів із вступного іспиту з іноземної мови та не менше 112 балів із вступного 

іспиту з філософії; 

– рекомендації до зарахування для навчання в аспірантурі надаються за 

результатами конкурсного відбору; 

– для конкурсного відбору осіб, які вступають до аспірантури для здобуття 

ступеня доктора філософії, конкурсний бал (КБ) обчислюється за формулою: 

КБ = ВІС х К1 + ВІІМ х К2 + ВІФ х К3 + СБ х К4, 

де 

 ВІС – результат вступного іспиту із спеціальності (за 200-бальною 

шкалою); 

 ВІІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови (за 150-бальною 

шкалою); 

 ВІФ – результат вступного іспиту з філософії (за 150-бальною шкалою); 

 СБ – середній бал додатку до диплома магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста); 

 К1, К2, К3, К4 – вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює 1: (К1=0,5; 

К2=0,2; К3=0,2; К4=0,1); 

– середній бал додатку до диплома магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста) обчислюється за 5-бальною шкалою (враховуються всі оцінки 

додатку, включно з оцінками державної атестації) з округленням до сотих частин 

бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності , наведеною 

у додатку 6 до цих Правил. 

6.3. Перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок 

проведення вступних випробувань, додаткових вступних випробувань при 

прийомі на навчання осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста) за іншим напрямом підготовки 

(спеціальністю), для здобуття ступеня доктора філософії: 

– спільні програми вступних та додаткових випробувань для вступу до 

аспірантури на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного 
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рівня спеціаліста) розробляються відповідною кафедрою, ухвалюються 

протоколом Приймальної комісії і затверджуються ректором Університету; 

– вступні та додаткові випробування проводяться в усній формі, згідно з 

розкладом, затвердженим наказом ректора; 

– норма часу для проведення вступного іспиту із спеціальності – 1 

астрономічна година, для вступного іспиту з іноземної мови – 1 астрономічна 

година, для вступного іспиту з філософії – 1 астрономічна година, для 

додаткового іспиту – 1 астрономічна година; 

– результати вступного іспиту із спеціальності оцінюються за шкалою від 

100 до 200 балів; 

– результати додаткового вступного іспиту оцінюються за шкалою від 100 

до 200 балів; 

– результати вступного іспиту з іноземної мови оцінюються за шкалою від 

100 до 150 балів; 

– результати вступного іспиту з філософії оцінюються за шкалою від 100 

до 150 балів; 

– результати вступних випробувань заносяться у відомості вступних 

випробувань і є підставою для проведення конкурсу на зарахування; 

– рекомендованими на зарахування до аспірантури Університету для 

здобуття ступеня доктора філософії можуть бути вступники, які набрали не 

менше 124 балів за результатами вступного іспиту із спеціальності, не менше 124 

балів з додаткового іспиту, не менше 112 балів із вступного іспиту з іноземної 

мови та не менше 112 балів із вступного іспиту з філософії; 

– рекомендації до зарахування для навчання в аспірантурі надаються за 

результатами конкурсного відбору; 

– для конкурсного відбору осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста) за іншим напрямом підготовки 

(спеціальністю) та вступають до аспірантури для здобуття ступеня доктора 

філософії, конкурсний бал (КБ) обчислюється за формулою: 

 

КБ = ВІС х К1 + ВІІМ х К2 + ВІФ х К3 + ДВІ х К4 + СБ х К5, 

де 

 ВІС – результат вступного іспиту із спеціальності (за 200-бальною 

шкалою); 

 ВІІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови (за 150-бальною 

шкалою); 

 ВІФ – результат вступного іспиту з філософії (за 150-бальною шкалою); 

 ДВІ – результат додаткового вступного іспиту (за 200-бальною шкалою); 

 СБ – середній бал додатку до диплома магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста); 

 К1, К2, К3, К4, К5 – вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює 1: (К1=0,35; 

К2=0,15; К3=0,15; К4=0,25; К5=0,1); 

– середній бал додатку до диплома магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста) обчислюється за 5-бальною шкалою (враховуються всі оцінки 

додатку, включно з оцінками державної атестації) з округленням до сотих частин 
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бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності , наведеною 

у додатку 6 до цих Правил. 

 

VII. Наказ про зарахування 

 7.1. На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна 

комісія приймає рішення щодо кожного вступника. Зарахування до аспірантури 

на здобуття ступеня доктора філософії проводиться наказом ректора 

Університету на підставі рішення (оформленого протокольно) Приймальної 

комісії, показників державного замовлення на підготовку докторів філософії в 

аспірантурі та контрактів на підготовку в аспірантурі на платній основі.  

 7.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, які не прийняті 

на навчання на здобуття ступеня доктора філософії, зберігаються протягом 

одного року, потім знищуються, про що складається акт. 
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Правила прийому 

до докторантури Державного університету «Житомирська політехніка» 

 

І. Загальні положення 

1.1. Державний університет «Житомирська політехніка» (далі 

Університет) оголошує прийом до докторантури для здобуття ступеня доктора 

наук в межах Переліку наукових спеціальностей, відповідно трансформованих 

рішеннями вченої ради університету за шифрами та найменуваннями 

ліцензованих спеціальностей по аспірантурі: 

 –101 Екологія 

 – 051 Економіка 

 – 071 Облік і оподаткування 

 – 131 Прикладна механіка 

 – 274 Автомобільний транспорт 

 – 281 Публічне управління та адміністрування  

1.2. До докторантури приймаються особи, які мають 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. 

1.3. Відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, 

нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі, починаючи з 2016 

року, становить два роки за очною (денною) формою навчання. 

 1.4. Прийом до докторантури на всі наукові спеціальності здійснюється на 

конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання. 

 1.5. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора 

наук. 

1.6. Зарахування вступників з числа іноземців для навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб в докторантурі здійснюється упродовж року. 

 1.7. Затверджені Вченою радою Університету Правила прийому до 

докторантури діють з 01 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року. 

 

ІІ. Фінансування підготовки здобувачів ступеня доктора наук 

2.1. Фінансування  підготовки  здобувачів ступеня доктора наук в 

Університеті здійснюється за рахунок:  

1 ) коштів: 

– державного бюджету України (за державним замовленням); 

– юридичних чи фізичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти 

грантів, які отримав університет на проведення наукових досліджень, за 

якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії або доктора наук).  

2 ) іноземців та осіб без громадянства на підставі: 
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– договорів, укладених між Університетом та вищими навчальними 

закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими, 

академічної мобільності та/або проведення спільних наукових 

досліджень, за якими передбачається підготовка докторів наук; 

– юридичних та фізичних осіб (на умовах договору). 

 

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників 

 3.1. До докторантури приймаються особи, які мають 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. 

 

ІV. Строки, порядок прийому заяв та перелік документів для вступу 

до докторантури Університету:  

4.1. Прийом заяв і документів у паперовій формі проводиться в такі строки: 

Етапи вступної 

кампанії 

Навчання за 

держзамовленням 

Навчання на договірній 

основі 

Початок 

прийому заяв та 

документів 

16 серпня  16 серпня  

(01 листопада)* 

(09 березня)* 

Закінчення 

прийому заяв та 

документів 

31 серпня  31 серпня  

(12 листопада)* 

(19 березня)* 

Рішення вченої 

ради про 

зарахування  

з 01 вересня до 10 вересня   з 31 серпня до 10 вересня  

(з 15 листопада до 26 

листопада )* 

(з 22 березня до  31 березня)* 

Терміни 

зарахування 

(Наказ) 

13 вересня  14 вересня  

(29 листопада)* 

(01 квітня )* 

*Для осіб, які вступають до докторантури за кошти фізичних та юридичних 

осіб (додатковий набір) 

Прийом документів проводиться з 9.00 до 12.30 та з 13.00 до 17.00 (понеділок – 

п’ятниця), к. 211, тел. 24-37-89.  

4.2. Вступники особисто подають заяву установленої форми з письмовою 

згодою передбачуваного наукового керівника від Університету до приймальної 

комісії на участь у конкурсному відборі до докторантури Університету. 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє паспорт та диплом 

(оригінал) про здобутий ступінь доктора філософії (кандидата наук) . 

4.3. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:   

– ксерокопію диплома про присудження наукового ступеня доктора 

філософії або кандидата наук; 
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– ксерокопію атестата про присвоєння вченого звання доцента або 

старшого наукового співробітника (у разі наявності); 

– письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену 

доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником 

університету, із згодою бути науковим консультантом; 

–  анкету докторанта установленої форми;  

– список опублікованих після захисту кандидатської дисертації 

наукових праць і винаходів за темою наукового дослідження (не 

менше 5 статей у фахових виданнях та не менше трьох тез 

доповідей). Ксерокопії статей, тез доповідей завірені секретарем 

Вченої ради Університету; 

– розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

наук (далі – докторська дисертація); 

– 1 фотокартку розміром 3 х 4 см; 

– ксерокопію паспорта; 

–   ксерокопію довідки про ідентифікаційний код. 

4.4. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до 

вступу подає кафедрі Університету розгорнуту пропозицію, в якій міститься 

план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, 

необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. 

Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників кафедра 

заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість 

зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд 

Вченої ради Університету.  

4.5. Вчена рада Університету на підставі поданих висновків кафедри щодо 

кожного вступника  приймає рішення про його зарахування до докторантури. 

V. Наказ про зарахування 

5.1. Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора 

Університету.  
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