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ПРАВИЛА 

прийому на навчання до аспірантури та докторантури 

у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва  

у 2018 році 

 

Прийом до аспірантури у Харківському національному аграрному універси-

теті ім. В.В. Докучаєва здійснюється за такими спеціальностями: 

 

Галузь знань Спеціальність 

09 Біологія  091 Біологія 

10 Природничі науки 101 Екологія 

20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія 

20 Аграрні науки та продовольство 202 Захист і карантин рослин 

05 Соціальні та поведінкові науки 051Економіка 

07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 

 

Прийом до докторантури у Харківському національному аграрному універси-

теті ім. В.В. Докучаєва здійснюється за такими спеціальностями: 

Галузь знань Спеціальність 

20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія 

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 

07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  

 

1. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу 

освіту ступеня магістра. До вступних випробувань допускаються особи, які вчас-

но подали всі необхідні для вступу документи. Приймальна комісія може відмо-

вити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури ви-

ключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених 

правилами прийому. 

2. Документи, які подають вступники до аспірантури: 

– заява на ім’я ректора із зазначенням шифру і найменування спеціальності; 

– висновок передбачуваного наукового керівника; 

– особовий листок з обліку кадрів (завірений за місцем роботи); 

– копія диплома (магістра, спеціаліста) завірена у канцелярії Університету; 

– копія додатку до диплома завірена у канцелярії Університету; 

– витяг з протоколу засідання вченої ради факультету про рекомендацію до 

вступу до аспірантури (надається у рік закінчення вищого навчального 

закладу); 

– реферат по темі дисертації або копії публікацій у фахових виданнях офо-

рмлені у встановленому порядку; 



– відгук передбачуваного наукового керівника на реферат; 

– медична довідка про стан здоров’я за формою ф. 086/о; 

– 2 копії ідентифікаційного коду; 

– 2 копії  1-4, 11 сторінки паспорту; 

– трудова книжка оформлена у встановленому порядку; 

– копія трудової книжки завірена у відділі кадрів за попереднім місцем ро-

боти; 

– 4 фото 3х4; 

– паспорт, диплом, додаток до диплому – подаються особисто. 

3. Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним 

вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з 

іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного 

складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою Університету 

рішення про визнання його диплома. 

4. Рішення про допуск до складання вступних випробувань до аспірантури 

(або обґрунтована відмова у допуску) виноситься приймальною комісією Універ-

ситету за результатами розгляду представлених вступником документів з ураху-

ванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, про що всту-

пник повідомляється особисто з дня прийняття відповідного рішення. 

5. Вступні випробування до аспірантури складаються з: 

– фахового вступного випробування (в обсязі програми рівня вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності); 

– вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради Університету 

в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з 

мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема ан-

глійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International 

English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English 

Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іно-

земної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифі-

кати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної 

мови з найвищим балом. 

Під час проведення фахового вступного випробування (екзамену з фахових 

дисциплін) вступник має відповісти на три питання і ключові положення відповіді 

зафіксувати у аркуші усної відповіді та засвідчити власним підписом. Відповідь 

оцінюється за 200 бальною шкалою. Мінімальна кількість балів, з якими вступник 

допускається до участі у конкурсі – 100 балів. 

Під час фахового вступного іспиту з іноземної мови вступник має виконати 

три завдання і ключові положення відповідей зафіксувати у аркуші усної відповіді 

та засвідчити власним підписом. Відповідь оцінюється за 200 бальною шкалою. 

Мінімальна кількість балів, з якими вступник допускається до участі у конкурсі – 

100 балів. 
Зарахування до аспірантури здійснюється за сумою отриманих на вступних 

випробуваннях (екзаменах) балів. 
6. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Уні-

верситету протягом одного календарного року. 



7. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними комісія-

ми, до складу яких входить, як правило, три-п’ять осіб, які призначаються ректо-

ром Університету. 

8. До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори 

наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відпові-

дають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. 

До складу предметних комісій можуть бути призначені також представники 

інших вищих навчальних закладів (наукових установ), з якими укладено договори 

про ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне керівництво дослі-

дженнями аспірантів, та/або про спільне виконання освітньо-наукової програми 

або з якими здійснюється підготовка докторів філософії за спільною освітньо-

науковою програмою, узгодженою між Університетом і науковою установою. 

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також ви-

кладачі Університету, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно 

володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради Університету 

можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником. 

Організація та проведення конкурсу на зарахування до аспірантури 

За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури прийма-

льна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.  

У разі одержання однакових оцінок на вступних випробуваннях переважне 

право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, які: 

– мають диплом магістра (спеціаліста) за спеціальністю вступу до аспіран-

тури; 

– рекомендовані до вступу Вченою радою факультету у рік вступу; 

– успішно закінчили магістратуру (отримали диплом з відзнакою); 

– мають публікації з теми наукового дослідження у фахових виданнях; 

– працюють в аграрному секторі економіки. 

Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується 

наказом ректора Університету, який оприлюднюється в установленому порядку. 

Організація та проведення конкурсу на зарахування до докторантури 

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, 

наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публіка-

ції в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, 

згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові сту-

пені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення 

у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей. 

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

подає кафедрі Університету розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослі-

дницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для під-

готовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня на-

дходження 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. 



Документи, які подають вступники до докторантури: 

– заява на ім’я ректора із зазначенням шифру і найменування спеціальності; 

– особовий листок з обліку кадрів (завірений за місцем роботи); 

– письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену докто-

ром наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Уні-

верситету, із згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до доктора-

нтури; 

– копію диплома доктора філософії або кандидата наук; 

– список публікацій по темі дисертаційного дослідження оформлений у 

встановленому порядку; 

– розгорнути план-проспект дисертації на здобуття наукового ступеня док-

тора наук; 

– мотивований витяг із засідання кафедри про рекомендацію до вступу до 

докторантури; 

– витяг з протоколу вченої ради Університету про рекомендацію до зараху-

вання до докторантури; 

– 2 копії ідентифікаційного коду; 

– 2 копії  1-4, 11 сторінки паспорту; 

– трудова книжка оформлена у встановленому порядку; 

– копія трудової книжки завірена у відділі кадрів за попереднім місцем ро-

боти; 

– 4 фото 3х4; 

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним 

вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступни-

ками. У разі позитивного рішення вченої ради Університету щодо зарахування та-

кого вступника до докторантури Вчена рада Університету одночасно приймає рі-

шення про визнання його диплома. У разі відмови Вчена рада Університету надає 

вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови. 

Вчена рада Університету в місячний строк розглядає висновки кафедри 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 спеці-

альності. Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора 

Університету. 

 

Прийом документів, вступні випробовування, конкурсний відбір та зараху-

вання на навчання вступників до аспірантури з відривом та без відриву від вироб-

ництва проводиться в такі строки: 

 

 

 

 

 



Етапи вступної компанії Строки 

Перший (додатковий) набір 

за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) 

Початок прийому заяв та документів 01 березня 2018 року 

Закінчення прийому заяв та документів 07 березня 2018р. 

Строки проведення вступних випробувань 12 березня – 16 березня 2018 р. 

Терміни зарахування вступників не пізніше 20 березня 2018 р. 

Другий (основний) набір – за державним замовленням (бюджет) 

за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) 

Початок прийому заяв та документів 06 серпня 2018 року 

Закінчення прийому заяв та документів 23 серпня 2018 року 

Строки проведення вступних випробувань 27 серпня – 03 вересня 2018 року 

Терміни зарахування вступників До 08 вересня 2018 року 

Третій (додатковий) набір 

за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) 

Початок прийому заяв та документів 15 жовтня 2018 року 

Закінчення прийому заяв та документів 24 жовтня 2018р. 

Строки проведення вступних випробувань 25 жовтня – 01 листопада 2018 р. 

Терміни зарахування вступників не пізніше 06 листопада 2018 р. 

Прийом документів до докторантури проводиться до 24 серпня 2018 року. 

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи                                              В.М. Петров 


