Додаток 7.1

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
в 2018 році
(для громадян України, іноземців, які постійно проживають в Україні
на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та
осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту)
1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Університету
приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста).
2. Фінансування підготовки фахівців в аспірантурі Університету
здійснюється за рахунок:
видатків державного бюджету України – за державним замовленням;
коштів фізичних та/або юридичних осіб.
3. Університет оголошує прийом на навчання до аспірантури за
спеціальностями
032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 035
«Філологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054
«Соціологія», 061 «Журналістика», 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування», 073 «Менеджмент», 081 «Право», 091 «Біологія», 102 «Хімія»,
103 «Науки про Землю», 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика
та наноматеріали», 111 «Математика», 113 «Прикладна математика», 122
«Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека», 153 «Мікро- та наносистемна
техніка» 222 «Медицина», 292 «Міжнародні економічні відносини», 293
«Міжнародне право».
4. Прийом заяв і документів для вступу до аспірантури починається 16
липня і закінчується 31 липня 2018 року.
5. Вступники до аспірантури подають до приймальної комісії заяву в
паперовій формі, в якій указують спеціальність, факультет та
передбачуваного керівника.
6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє
особисто:
документ, що посвідчує особу та громадянство;
військовий квиток або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних;
документ державного зразка (оригінал) про освітній рівень магістра
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і додаток до нього.
7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і
додаток до нього;
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о.
список опублікованих наукових праць (за наявності);
особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в
якій вступник до аспірантури працює (за наявності).
8. При прийнятті на навчання 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 наказу Міністерства освіти і науки України від 05
травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних
документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27
травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою
продовження навчання здійснюється Університетом до початку другого
семестру першого року навчання його власника.
9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною
комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що
посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про
приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення
оригіналів не приймаються.
10. Аспірантом, який був зарахований до аспірантури на навчання за
державним замовленням, особисто в десятиденний строк подається до
відділу аспірантури і докторантури Університету для призначення стипендії
довідку з місця роботи про роботу з неповним робочим часом (не більше 0,5
посадового окладу) з моменту зарахування на навчання або копію трудової
книжки (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи.
11. Вступні випробування до аспірантури проводяться з 29 серпня по
10 вересня 2018 року.
12. Вступні випробування при вступі на навчання для здобуття ступеня
доктора філософії складаються з:
вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти
магістра з відповідної спеціальності);
вступного іспиту з іноземної мови;
презентації дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного
керівника;
презентації дослідницьких досягнень.

Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними
комісіями.
13. Вступник на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, 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 B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня),
німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня),
французької мови – дійсним сертифікатом DELF/DALF (не нижче рівня B2
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 іспиту з іноземної мови з найвищим балом.
Вищенаведений перелік сертифікатів може бути розширений
приймальною комісією до початку вступних іспитів.
14. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з
конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність можуть бути
зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність.
15. Програми фахових випробувань для вступу до аспірантури
розробляються і затверджуються Університетом не пізніше ніж за три місяці
до початку прийому документів.
Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті
Університету та в приймальній комісії.
16. Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня доктора
філософії проводиться з 12 по 14 вересня 2018 року.
17. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для
здобуття ступеня доктора філософії використовується сума балів:
одержаних при складанні вступного іспиту із спеціальності за 100бальною шкалою, помножених на 0.6;
одержаних при складанні вступного іспиту з іноземної мови за 100бальною шкалою, помножених на 0.2;
за
презентацію
дослідницьких
пропозицій
за
тематикою
передбачуваного керівника за 100-бальною шкалою, помножених на 0.15;
середній бал за 100-бальною шкалою додатку до диплому магістра
(спеціаліста) з округленням до сотих частин бала, помножений на 0.05;
за презентацію дослідницьких досягнень: за кожну статтю,
опубліковану у фаховому виданні з імпакт-фактором, – 3 бали, за кожну
статтю, опублікованому в іншому фаховому виданні, – 2 бали.
18. Результати вступних випробувань для вступу до аспірантури
Університету є дійсними протягом календарного року.

19. Приймальна комісія надає рекомендації до зарахування на навчання
для здобуття ступеня доктора філософії відповідно до конкурсного бала
вступників не пізніше 11 вересня 2018 року.
20. Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, зобов’язані
виконати вимоги для зарахування згідно пункту 1 розділу Х цих Правил
прийому не пізніше 12.00 години 14 вересня 2018 року.
21. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на місця
державного замовлення, мають право на зарахування з оплатою підготовки за
рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.
22. Зарахування до аспірантури проводиться не пізніше 14 вересня 2018
року.
23. Навчання в аспірантурі починається з 1 жовтня 2018 року.
Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі – 4 роки.
24. З метою завершення роботи над науковими дослідженнями та
оформлення їх результатів та для підготовки публікацій до захисту для
здобуття наукового ступеня доктора наук, особа має право вступити до
докторантури.
Строк підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.
25. Для вступу до докторантури Університету 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 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.
26. Університет оголошує прийом до докторантури за спеціальностями
033 «Філософія», 035 «Філологія», 051 «Економіка», 052 Політологія та 054
Соціологія, 081 «Право», 102 «Хімія», 104 «Фізика та астрономія».
27. Прийом заяв і документів для вступу до докторантури починається
01 червня і закінчується 30 червня 2018 року.
28. Вступники до докторантури додатково до документів, перелічених
у пунктах 5,6,7 цього додатка подають до приймальної комісії
копію диплома доктора філософії (кандидата наук);
копію диплома доцента (за наявності);

список наукових праць 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.
Вступники до докторантури надають письмову характеристику
наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним
науково-педагогічним або науковим працівником Університету, зі згодою
бути науковим консультантом в разі вступу особи до докторантури.
29. Вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає кафедрі
(відділу) 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 відповідний структурний
підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає
можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає
висновки на розгляд Вченої ради.
Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий
іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з
іншими вступниками. У разі позитивного рішення Вченої ради університету
щодо зарахування такого вступника до докторантури, Вчена рада одночасно
приймає рішення про визнання його диплому.
30. Вчена рада Університету в місячний строк розглядає висновки
кафедри, факультету щодо кожного вступника і приймає рішення про його
зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики
наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта
з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників
Університету із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення
Вченої ради затверджується і оформлюється наказом ректора Університету.
Зарахування до докторантури – 1 жовтня 2018 року.

