
Додаток 3 до Правил прийому на 

навчання до ЦДПУ 

ім. В. Винниченка в 2018 році 

(абзац 8 пункт 1 розділу ІІ) 

 

Правила прийому 

на навчання до аспірантури та докторантури Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 

2018 році 

§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників 

1.1. До аспірантури ЦДПУ ім. В. Винниченка на очну та заочну форми 

навчання на конкурсній основі приймаються громадяни України та іноземці, 

які здобули ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. 

1.2. Перелік спеціальностей для прийому на навчання до аспірантури 

визначено в Додатку 3.1, перелік фахових вступних випробувань визначено в 

Додатку 3.2 до цих Правил.  

1.3. Для здобуття наукового ступеня доктора наук на навчання до 

докторантури ЦДПУ ім. В. Винниченка приймаються особи на основі диплома 

кандидата наук/доктора філософії згідно Постанови Кабінету Міністрів про 

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) від 23 

березня 2016 р. № 261. 

1.4. Підготовка в аспірантурі та докторантурі університету 

здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України – за 

державним замовленням; коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах 

контракту). Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства 

здійснюється на підставі: міжнародних договорів України та/або 

міжнародних програм обміну чи мобільності; за рахунок коштів юридичних 

та фізичних осіб (на умовах контракту). 

1.5. Особа може вступити для здобуття наукового ступеня доктора 

філософії на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня 

магістра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови допущення до участі в 

конкурсному відборі на загальних засадах у разі успішного складання 

додаткового вступного випробування за двобальною шкалою «склав»/«не 

склав». 

1.6. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі чи докторантурі за 

державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї 

достроково, має право на повторний вступ до аспірантури чи докторантури за 

державним замовленням лише за умови відшкодування до державного 

бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, 

відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого 

бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#n11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/658-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/658-2015-%D0%BF
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§ 2. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання 

2.1. Прийом заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування на 

навчання проводиться в такі строки: 

Таблиця 3.1 

Етапи вступної кампанії 
Денна та заочна 

форми навчання 

Прийом заяв та документів з 14 травня до 28 травня 

з 30 липня до 17 серпня 

Прийом заяв та документів у осіб, які 

вступають за неспорідненими 

спеціальностями 

з 14 травня до 28 травня 

з 30 липня до 13 серпня 

Строки проведення фахових вступних 

випробувань 
з 20 серпня  до 28 серпня 

Проведення додаткових фахових вступних 

випробувань для осіб, які вступають за 

неспорідненими спеціальностями 

з 14 серпня до 17 серпня 

Термін зарахування на навчання осіб за 

кошти державного бюджету та за кошти 

юридичних та фізичних осіб 

не пізніше 1 вересня 

2.2. Прийом заяв та документів для здобуття ступеня доктора наук 

проводиться з 30 липня до 17 серпня 2018 року. 

§ 3. Порядок прийому заяв і документів 

3.1 Вступники до аспірантури (громадяни України) особисто 

подають до Приймальної комісії такі документи:  

 заяву на ім’я ректора університету, написану власноруч; 

 диплом та додаток до диплому (оригінал та його копію) про 

закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації 

спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном 

повинні пройти процедуру встановлення еквівалентності документа про 

здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться 

уповноваженим органом Міністерства освіти і науки України в 

установленому порядку.), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до 

нього; 

 паспорт (оригінал та його копію); 

 довідка (оригінал та її копію) про присвоєння ідентифікаційного 

номера; 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см; 

 особовий листок з обліку кадрів; 
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 список опублікованих наукових праць (завірений в установленому 

порядку за місцем роботи/навчання); вступники, які не мають опублікованих 

наукових праць, подають наукові доповіді (дослідницькі пропозиції) з 

обраної наукової спеціальності;  

 міжнародний сертифікат з іноземної мови (за наявності). 

3.2. Для вступу до аспірантури іноземець особисто подає:  

 заяву на ім’я ректора університету, написану власноруч; 

 диплом та додаток до диплому (оригінал та його копію) про раніше 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого 

здійснюється вступ;  

 паспорт (оригінал та його копію); 

 поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами України;  

 4 фотокартки розміром 3 × 4 см; 

 дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або список 

опублікованих наукових праць і винаходів (завірений в установленому 

порядку за місцем роботи/навчання). 

3.3. Вступники до докторантури особисто подають до Приймальної 

комісії такі документи:  

 заяву на ім’я ректора університету, написану власноруч; 

 диплом (оригінал та його копію) доктора філософії/кандидата наук;  

 паспорт (оригінал та його копію);  

 довідка (оригінал та її копію) про присвоєння ідентифікаційного номера; 

 письмової характеристики наукової діяльності вступника, складеної 

доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником ЦДПУ 

ім. В. В. Винниченка, зі згодою бути науковим консультантом у разі його 

вступу до докторантури; 

 рекомендація вченої ради університету щодо можливості 

зарахування до докторантури; 

 перелік опублікованих праць з обраної спеціальності (зокрема 

публікацій в міжнародних реферованих журналах, індексованих в 

наукометричних базах) згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, 

які здобувають наукові ступені. 

3.3.1. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два 

місяці до вступу подає кафедрі 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 та подає 

висновки на розгляд вченої ради ЦДПУ ім. В.Винниченка.  
3.4. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною 

комісією ЦДПУ ім. В. Винниченка, або в установленому законодавством 
порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового 
квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії 
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документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

§ 4. Організація конкурсного відбору 

4.1.  До вступних випробувань до аспірантури допускаються особи, які 

вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з цими Правилами 

прийому. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до 

проходження вступних випробувань виключно у зв’язку з неподанням в 

установлений строк документів, визначених у § 2 цих Правил прийому 

4.2. Для вступників до аспірантури (громадян України) усі фахові вступні 

випробування проводяться у вигляді письмового іспиту. Для іноземних 

громадян проводяться співбесіди з визначених предметів та мови навчання. 

Програми і форми вступних випробувань є єдиними для всіх осіб, які беруть 

участь в конкурсі, незалежно від того, в якому вищому навчальному закладі і 

коли було здобуто вищу освіту за попереднім рівнем/ступенем. Програми 

вступних іспитів розробляються відповідними кафедрами та затверджуються 

рішеннями вченої ради університету. Ці програми оприлюднюються не пізніше 

ніж за три місяці до початку прийому документів. 

4.3. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської 

мови, дійсним сертифікатом тестів (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.  

4.4. Додаткове вступне випробування, яке проводиться для осіб, які 

беруть участь у конкурсі для здобуття ступеня доктора філософії на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста чи ступеня магістра, здобутого за 

іншою спеціальністю, передує іспиту з англійської мови, філософії та 

фаховому вступному випробуванню. 

Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер та 

оцінюється за двобальною шкалою – «склав»/«не склав». У випадку, якщо 

вступник не склав додаткове вступне випробування, він втрачає право брати 

учать у конкурсному відборі за цією спеціальністю. 

4.5. Оцінювання результатів вступних випробувань з фаху, іноземної 

мови та філософії здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Мінімальна позитивна оцінка вступних випробувань складає 60 балів. 

4.6. Конкурсний відбір осіб на навчання у аспірантурі здійснюється за 

рейтингом, який визначається конкурсним балом. Конкурсний бал (КБ) 

особи, яка претендує на зарахування на навчання для здобуття ступеня 

доктора філософії, визначається за формулою : 

КБ=П1×К1+ П2×К2+ П3×К3,  

де П1 – оцінка за вступний іспит з іноземної мови (наявний сертифікат 

прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим 

балом); П2 – оцінка за вступний іспит з філософії; П3 – оцінка за вступний 
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іспит із спеціальності; К1 – ваговий коефіцієнт 0,25; К2 – ваговий коефіцієнт 

0,25; К3 – ваговий коефіцієнт 0,5.  

4.7. Інформація щодо дати, часу і місця проведення вступних 

випробувань оприлюднюється на інформаційних стендах Приймальної 

комісії та веб-сайті ЦДПУ ім. В. Винниченка (www.cuspu.edu.ua) не пізніше, 

ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу. 

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

випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено 

балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також 

особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до 

участі в наступних вступних випробуваннях та в конкурсному відборі не 

допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається. 

4.9. Апеляції на результати вступних випробувань з додаткового 

іспиту, англійської мови, філософії та фаху розглядаються апеляційною 

комісією ЦДПУ ім. В. Винниченка. 

§ 5. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників, та 

надання рекомендацій до зарахування 

5.1. Рейтингові списки вступників оприлюднюються у повному обсязі 
на веб-сайті ЦДПУ ім. В. Винниченка (www.cuspu.edu.ua). Рейтинговий 
список вступників впорядковується за конкурсним балом від більшого до 
меншого. У рейтинговому списку вступників зазначаються:  

– прізвище, ім’я та по батькові вступника;  
– конкурсний бал вступника. 
5.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до 

зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на веб-сайті 
ЦДПУ ім. В. Винниченка (www.cuspu.edu.ua). 

5.3. Рішення про зарахування вступника може бути скасоване у разі 
виявлення порушень з боку вступника, а саме: подання вступником 
недостовірних персональних даних, що є підставою для скасування наказу 
про його зарахування. 

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до 
ЦДПУ ім. В. Винниченка за власним бажанням. Таким особам, не пізніше 
наступного дня після подання заяви про відрахування повертаються подані 
ними документи. 

Рішення про зарахування вступника, зарахованого на навчання за 
кошти фізичних та юридичних осіб, може бути скасоване у разі, якщо 
упродовж двох тижнів від дня оприлюднення наказу про його зарахування не 
укладено договору про надання освітніх послуг між ЦДПУ ім. В. Винниченка 
та фізичною (юридичною) особою. Оплата здійснюється не пізніше терміну 
зарахування. 

5.4. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 
10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються, про що видається 
відповідний наказ. 

5.5. На звільнені місця, зараховуються особи, рейтинговий бал яких 
найвищий у списку. 

http://www.cuspu.edu.ua/ua/
http://www.cuspu.edu.ua/ua/
http://www.cuspu.edu.ua/ua/
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Додаток 3.1 

Конкурсні пропозиції Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, який в 2018 році здійснює прийом на навчання осіб з освітнім ступенем магістра (освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста) для здобуття наукового ступеня доктора філософії  

Таблиця додатку 3.1 

Спеціальність Спеціалізація (освітньо-наукова 
програма (може повторювати 

назву спеціальності) 

Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 

Вартість повного 
терміну навчання, 

грн.* 

Код Назва 
Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

011 
Освітні, 

педагогічні науки 
Освітні, педагогічні науки 5 10 4 роки 4 роки 39200 39200 

014 
Середня освіта 

(Фізика) 
Середня освіта (Фізика) 2 8 4 роки 4 роки 39200 39200 

032 
Історія та 
археологія 

Історія та археологія 3 7 4 роки 4 роки 39200 39200 

035 Філологія Філологія 3 7 4 роки 4 роки 39200 39200 

081 Право Право 3 7 4 роки 4 роки 39200 39200 

113 
Прикладна 
математика 

Прикладна математика 2 8 4 роки 4 роки 39200 39200 

* Ціни вказані для вступників 2017-2018 н.р.  
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Додаток 3.2 

Перелік спеціальностей та вступних іспитів для прийому на навчання осіб з освітнім ступенем магістра 

(освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) для здобуття наукового ступеня доктора філософії в 2018 році 

Таблиця додатку 3.2. 

ОС/ОКР спеціаліст/магістр** Спеціальності 
Вступні іспити 

Назва Код Код Назва 

Інші спеціальності 

галузі 01 Освіта/Педагогіка 
011 Освітні, педагогічні науки 

1. Іноземна мова (англійська, німецька) 

2. Філософія 

3. Педагогіка 

Інші спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

1. Загальна педагогіка 

2. Іноземна мова (англійська, німецька) 

3. Філософія 

4. Педагогіка 

Фізика* 
7.04020301 

014 014.08 Середня освіта (Фізика) 

1. Іноземна мова (англійська, німецька) 

2. Філософія 

3. Фізика та методика викладання фізики 8.04020301 

Інші спеціальності 014 014.08 Середня освіта (Фізика) 

1. Фізика. Методика навчання фізики 

2. Іноземна мова (англійська, німецька) 

3. Філософія 

4. Фізика та методика викладання фізики 

Історія* 
7.02030201 

032 Історія та археологія 

1. Іноземна мова (англійська, німецька) 

2. Філософія 

3. Історія 8.02030201 

* – підготовка педагогічних кадрів; 

** – спеціалісти та магістри за Переліком 2010 року 
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Продовження табл. додатку 3.2 

ОС/ОКР спеціаліста/магістра** 
Спеціальності наукового 

ступеня доктора філософії Вступні іспити 

Назва Код Код Назва 

Етнологія 
7.02030202 

032 Історія та археологія 
1. Іноземна мова (англійська, німецька) 

2. Філософія 
3. Історія 

8.02030202 

Архівознавство 
7.02030203 

8.02030203 

Археологія 
7.02030204 

8.02030204 

Інші спеціальності 032 Історія та археологія 

1. Історіографія всесвітньої історії 
2. Іноземна мова (англійська, німецька) 

3. Філософія 
4. Історія 

Українська мова і література* 
7.02030301 

035 Філологія 
1. Іноземна мова (англійська, німецька) 

2. Філософія 
3. Філологія 

8.02030301 

Мова і література (російська) 
7.02030302 
8.02030302 

Літературна творчість 
7.02030305 
8.02030305 

Фольклористика 
7.02030306 
8.02030306 

Філологія 
7.02030307 
8.02030307 

Інші спеціальності** 035 Філологія 

1. Основи літературознавства/Основи 

мовознавства 

2. Іноземна мова (англійська, німецька) 

3. Філософія 
4. Філологія 

* – підготовка педагогічних кадрів; ** – спеціалісти та магістри за Переліком 2010 року 
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Продовження табл. додатку 3.2 

ОС/ОКР спеціаліста/магістра** 
Спеціальності наукового 

ступеня доктора філософії Вступні іспити 

Назва Код Код Назва 

Правознавство 
7.03040101 

081 Право 
1. Іноземна мова (англійська, німецька) 

2. Філософія 
3. Правознавство 8.03040101 

Інші спеціальності 081 Право 

1. Галузеве право 

2. Іноземна мова (англійська, німецька) 

3. Філософія 
4. Правознавство 

Теоретична та прикладна механіка 
7.04020201 

113 Прикладна математика 
1. Іноземна мова (англійська, німецька) 

2. Філософія 
3. Прикладна математика 

8.04020201 

Механіка суцільних середовищ 
7.04020202 
8.04020202 

Комп’ютерна механіка 
7.04020203 
8.04020203 

Інші спеціальності 113 Прикладна математика 

1. Вибрані питання прикладної 

математики 

2. Іноземна мова (англійська, німецька) 

3. Філософія 
4. Прикладна математика 

* – підготовка педагогічних кадрів; ** – спеціалісти та магістри за Переліком 2010 року 


