ПОЛОЖЕННЯ
про прийом на навчання до аспірантури та докторантури
Вінницького національного аграрного університету на здобуття ступеня
доктора філософії та доктора наук у 2022 році
Це Положення регламентує порядок прийому на навчання до
Вінницького національного аграрного університету (далі – ВНАУ) для
здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук.
Положення розроблене на підставі Закону України «Про вишу освіту»,
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)
затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 23 березня
2016 року № 261, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в
2022 році (далі – Умови прийому) (затверджено наказом Міністерства освіти і
науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 листопада 2021 року за № 1542/37164),
Правил прийому на навчання до аспірантури (доктор філософії) та
докторантури (доктор наук) Вінницького національного аграрного
університету в 2022 році (затверджено Вченою радою Вінницького
національного аграрного університету, протокол № 6 від 24 грудня 2021 р.),
Положення про приймальну комісію на 2022 рік (затверджено Вченою радою
Вінницького національного аграрного університету, протокол № 6 від 24
грудня 2021 р.), державних та галузевих стандартів освіти та інших
нормативних актів України з питань освіти, Статуту Вінницького
національного аграрного університету.
На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до ВНАУ
приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста).
До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь
доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з
обраної спеціальності (зокрема публікації в закордонних реферованих
журналах, індексованих в наукометричних базах визначених в Умовах
прийому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки), і які
продемонстрували свою здатність проводити наукові дослідження на
високому рівні.
Основною формою підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня
доктора філософії на третьому рівні вищої освіти є аспірантура. Нормативний
строк навчання в аспірантурі становить чотири роки, протягом яких аспірант
зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, визначеної

ВНАУ для підготовки доктора філософії з відповідної спеціальності, а також
підготувати дисертацію на основі самостійно проведених досліджень та
захистити її у спеціалізованій вченій раді ВНАУ.
Обов’язковою складовою освітньо-наукової програми аспірантури є
підготовка та публікація не менше однієї статті в періодичних наукових
виданнях інших держав, які входять до Організації економічного
співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового
напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача. До такої публікації може
прирівнюватися публікація у виданнях, включених до переліку наукових
фахових видань України з присвоєнням категорії «А», або в закордонних
виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або
Scopus.
Аспіранти і докторанти проводять наукові дослідження згідно з
індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки
виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту
дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі та докторантурі.
Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його
науковим керівником (консультантом) та затверджується вченою радою ВНАУ
протягом двох місяців з дня зарахування здобувача до університету.
Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання
здобувачем відповідного ступеня і використовується для оцінювання
успішності запланованої наукової роботи.
Невиконання індивідуального плану наукової роботи або порушення
строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних
причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення
вченою радою ВНАУ рішення про відрахування аспіранта або докторанта.
Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі (ад’юнктурі) чи докторантурі
за державним (регіональним) замовленням і не захистилася або була
відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури чи
докторантури за державним (регіональним) замовленням лише за умови
відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом
Міністрів України порядку.
Підготовка в аспірантурі та докторантурі завершується наданням
висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації. Здобувачі мають право на вибір спеціалізованої вченої ради.

1. Загальні положення
1.1. Мета та завдання комплексного вступного фахового
випробування
1.1.1. Метою вступного фахового випробування є всебічна перевірка
готовності магістра (спеціаліста) до здобуття ступеня доктора філософії.
Мета вступних випробувань на здобуття ступеня доктора філософії –
перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності
з конкурсного предмета, що проводиться у формі вступного іспиту.
1.1.2. Завданнями вступного випробування є:
- перевірка розуміння абітурієнтом програмного матеріалу профільних
дисциплін професійної підготовки;
- оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної
програми певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти.
До вступних фахових програм включається навчальний матеріал
нормативних дисциплін циклу професійної підготовки спеціаліст/магістр. Це
дозволяє комплексно оцінити рівень теоретичної і практичної підготовки
вступників, визначити ступінь освоєння основних професійних навичок,
необхідних для продовження навчання для отримання ступеня доктора
філософії.
Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну
комісію Вінницького національного аграрного університету.
1.2. Принципи та вимоги до прийому і зарахування
1.2.1. Прийом на навчання на здобуття ступеня доктора філософії та
доктора наук здійснюється згідно з Правилами прийому на навчання до
аспірантури (доктор філософії) та докторантури (доктор наук) ВНАУ у
відповідному році та з цим положенням.
Університет здійснює прийом на навчання для здобуття ступеня доктора
філософії та доктора наук за спеціальностями відповідно до Переліку галузей
знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 року № 266. Особливості впровадження цього Переліку
визначаються наказом Міністерства освіти і науки.
1.2.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для
здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів із
спеціальності та іноземної мови, а також результати інших форм вступних
випробувань (презентацій дослідницьких пропозицій чи досягнень).
1.2.3. Рішення про допуск до вступних іспитів в аспірантуру ухвалює
приймальна комісія за результатами розгляду реферату та поданих наукових
праць.

1.2.4. Прийом до аспірантури та докторантури здійснюється на
конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.
1.2.5. Усі питання пов’язані з прийомом до ВНАУ, вирішуються
приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії
оприлюднюються на офіційному вебсайті університету в день прийняття або
не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.
1.2.6. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури
приймальна комісія по набору до аспірантури приймає рішення щодо кожного
вступника.
1.2.7. У разі одержання однакових оцінок, переважне право на
зарахування до аспірантури ВНАУ мають вступники, рекомендовані до вступу
до аспірантури Вченою радою ВНАУ за результатами їх навчання в
магістратурі та участі в науково-пошуковій роботі студентів, а також ті, що на
момент зарахування в аспірантуру мають публікації у наукових фахових
виданнях.
1.2.8. Про зарахування до аспірантури та докторантури або про відмову
в зарахуванні до аспірантури та докторантури вступнику повідомляється в
п’ятиденний строк з дня прийняття приймальною комісією відповідного
рішення.
1.2.9. Термін зарахування визначається Правилами прийому до
аспірантури та докторантури. Оплата за навчання здійснюється в терміни,
визначені договором.
1.2.10. Наказ про зарахування на навчання видається ректором ВНАУ на
підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюється на вебсайті
університету у вигляді списку зарахованих.
1.2.11. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може
бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку
вступника.
Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ
про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до ВНАУ за
власним бажанням, відраховані із складу вищої освіти за власним бажанням, у
зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше
наступного дня після подання заяви про відрахування.
1.2.12. Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб
без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту»,
«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних
українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року
№ 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей

України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративнотериторіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету
Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для
навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і
науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації
набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства»,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року
за № 2004/24536.
1.2.13. Зарахування іноземців на навчання до аспірантури
ВНАУ здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених
предметів і мови навчання.
2. Порядок комплектування, основні завдання та обов’язки фахових
предметних комісій
2.1. Для проведення вступних іспитів створюються фахові предметні
комісії.
2.2. Результати вступних іспитів для вступників оцінюються за 5-бальної
шкалою.
2.3. Вступні випробування до аспірантури проводяться фаховими
предметними комісіями, як правило, у кількості 3-5 осіб, які призначаються
ректором ВНАУ, і до складу яких включаються доктори наук та доктори
філософії (кандидати наук), які здійснюють наукові дослідження за
відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньонаукової програми. До фахових та предметних комісій можуть бути
призначені також представники інших вищих навчальних закладів (наукових
установ), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності
та/або спільного керівництва дослідженнями аспірантів, та/або спільне
виконання освітньо-наукової програми, або здійснюється підготовка докторів
філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою між ВНАУ і
науковою установою.
До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також
особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, проте вільно
володіють відповідною іноземною мовою і можуть кваліфіковано оцінити
рівень знання відповідної мови вступником.
2.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні
випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено
балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, 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.
2.5. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора
філософії.
2.6. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені ВНАУ,
розглядає апеляційна комісія ВНАУ, склад якої затверджується наказом
ректора, а порядок роботи регламентується Положенням про апеляційну
комісію ВНАУ у 2021 році.
2.7. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з
конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть
бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну
пропозицію у ВНАУ.
2.8. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після
виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня доктора філософії
вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу III цього Положення
з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.
2.9. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до
зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах
приймальної комісії ВНАУ.
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також
розміщується на вебсайті ВНАУ. Рекомендованим до зарахування вступникам
можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного
зв’язку.
3. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
3.1. До вступних випробувань до аспірантури допускаються вступники,
які вчасно подали всі необхідні документи для вступу згідно з Правилами
прийому до аспірантури (доктор філософії) та докторантури (доктор наук)
ВНАУ. Приймальна комісія може відмовити вступникові у допуску до
проходження вступних випробувань до аспірантури виключно через
неподання у встановлений термін документів, визначених Правилами
прийому.
3.2. Основний прийом заяв та документів у паперовій формі від
вступників розпочинається 01 липня 2022 року, закінчуються 31 липня
2022 року. Співбесіди та вступні іспити проводяться з 10 серпня до 10 вересня
2022 року.
3.3. Вступники для здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук
подають заяви тільки в паперовій формі.

3.4. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відділу
аспірантури і докторантури ВНАУ.
Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються
уповноваженою особою приймальної комісії в день прийняття заяви.
3.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 копію документа (одного з документів), що посвідчує особу,
передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний
реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус» від 20 листопада 2012 р. № 5492/VІ;
 копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних –
військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників –
посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію
додатка до нього;
 чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 копію сертифіката тестів з англійської мови TOEFL, або International
English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language
Assessment; з німецької мови – TestDaF; французької мови – DELF або DALF
(за наявності);
 медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о;
 список і копії опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники,
які не мають опублікованих праць та винаходів, подають наукові доповіді
(реферати) з обраної ними спеціальності;
- посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності
складених кандидатських іспитів);
 резюме з фотокарткою;
 папку паперову на зав’язках, 2 конверти з марками по Україні, ручку,
15 аркушів паперу формату А4.
Для вступу до аспірантури за спеціальністю ветеринарного спрямування
приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності ветеринарного спрямування.
3.6. Перелік документів, необхідних для вступу в докторантуру, крім
необхідних для вступу в аспірантуру, повинен також включати:
1) копію диплому доктора філософії або кандидата наук;
2) особовий листок обліку кадрів;
3) список опублікованих наукових праць і винаходів;
4) розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план

необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої
планується здобуття наукового ступеня доктора наук;
5) характеристику вступника написану доктором наук, який є штатним
науково-педагогічним або науковим працівником ВНАУ, із згодою надати
абітурієнту наукову консультацію в разі його вступу в докторантуру.
3.7. Вчена рада ВНАУ в місячний строк розглядає висновки кафедри,
відділу, лабораторії щодо кожного вступника і приймає рішення про його
зарахування до докторантури та призначає докторанту наукового
консультанта, який є доктором наук з відповідної спеціальності та має вчене
звання професора і який працює штатним науково-педагогічним або науковим
працівником університету. Рішення вченої ради вводиться в дію наказом
ректора ВНАУ.
3.8. 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 № 614/27059.
3.9. Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території
України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники,
які проживають на території, де органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням
особливостей, передбачених наказами Міністерства освіти і науки України від
24 травня 2016 року № 560 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття
вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на
тимчасово окупованій території України», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 31 травня 2016 року № 795/28925, та від 21 червня 2016 року
№ 697 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та
професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є
тимчасово-окуповані території у Донецькій та Луганській областях,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року
№ 907/29037.
3.10. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий
освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка
державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без
подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і
повинна бути замінена на відповідний документ про освіту та додаток до

нього.
3.11. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною
комісією ВНАУ.
3.12. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство не
підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не
приймаються.
3.13. Приймальна комісія по набору до аспірантури розглядає заяви та
документи вступників і приймає рішення про допуск до участі у вступних
випробуваннях протягом десяти днів з дати закінчення прийому документів до
аспірантури. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на вебсайті
ВНАУ.
3.14. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і
приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на
навчання до закладу вищої освіти протягом трьох робочих днів з дати
реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних
випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому
документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників
здійснюється на офіційному вебсайті ВНАУ на підставі даних, внесених до
Єдиної бази.
3.15. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа
про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності),
затверджує його своїм рішенням.
3.16. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому до
аспірантури та докторантури, наявною ліцензією і сертифікатом про
акредитацію
відповідної
освітньої
програми,
а
також
факт
наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних
іспитів фіксується в заяві вступника та підтверджується його особистим
підписом при поданні заяви у паперовій формі.
4. Організація і проведення конкурсу
4.1. Вступні випробування до аспірантури ВНАУ складаються з:
вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти
магістра з відповідної спеціальності);
вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради вищого
навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню В2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який
підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним
сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System,
або сертифікатом Cambridge English Language Assessment, звільняється від

складання вступного іспиту з іноземної мови; німецької мови – дійсним
сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій
з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним
сертифікатом тесту DELF або 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
випробування з іноземної мови з найвищим балом.
Ваговий коефіцієнт вступного іспиту зі спеціальності складає 0,5, з
іноземної мови – 0,4, а середнього балу диплома магістра (спеціаліста) – 0,1.
Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до
ВНАУ протягом одного календарного року.
4.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для
здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів із
спеціальності та іноземної мови, а також результати інших форм вступних
випробувань (іспитів, співбесід, презентацій дослідницьких пропозицій чи
досягнень).
Презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – форма вступного
випробування, що може бути передбачена при вступі для здобуття освітнього
ступеня доктора філософії, яка полягає в заслуховуванні та обговоренні
наукового повідомлення вступника.
4.3. Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань
оприлюднюються на вебсайті ВНАУ.
4.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються на підставі рішення
Приймальної комісії та оформляються протоколом за встановленою формою.
4.5. Рішення щодо надання рекомендації на навчання приймається
виключно за сформованим за конкурсними оцінками рейтингом особи серед
абітурієнтів на здобуття повної вищої освіти з обраної спеціальності і формою
навчання.
4.6. До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь
доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної
спеціальності (зокрема публікації в закордонних реферованих журналах,
індексованих в науково-метричних базах визначених в Умовах прийому
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки), і які
продемонстрували свою здатність проводити наукові дослідження на
високому рівні.
4.7. Для вступу в докторантуру, не менше ніж за два місяці до початку
співбесіди, абітурієнт подає кафедрі, відділу, лабораторії чи іншому
структурному підрозділу ВНАУ, до якого він бажає прикріпитися в

докторантурі розгорнуту пропозицію, в якій вказує план дослідницької роботи
та/або об’єм наукової роботи, необхідної для підготовки результатів вже
проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня отримання
документів від всіх вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує
їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування
кожного вступника до докторантури.

