


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

на навчання до аспірантури (доктор філософії) та докторантури (доктор наук) 

Вінницького національного аграрного університету в 2022 році  

 

 

I. Загальні положення 

 

1.1. Підставою для оголошення прийому на навчання для здобуття вищої освіти за 

ступенем доктора філософії є ліцензія Міністерства освіти і науки України щодо надання 

відповідних освітніх послуг, видана в порядку, установленому законодавством, та затверджені 

Вченою радою Вінницького національного аграрного університету (далі – ВНАУ) правила 

прийому до аспірантури (доктор філософії) та докторантури (доктор наук) Вінницького 

національного аграрного університету в 2022 році (далі – Правила прийому). Як додаток до 

Правил прийому Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури діють протягом 

2022 року. 

1.2. Вступ до аспірантури та докторантури здійснюється на конкурсній основі за 

відповідними джерелами фінансування та відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

закладах вищої освіти (наукових установах) затверджених Постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 березня 2016 року № 261 та Порядку прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в 2022 році, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 27 квітня 

2022 року № 392 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 

02 травня 2022 року № 400). 

1.3. Прийом на навчання за ступенем доктора філософії проводиться за спеціальностями 

відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за яким здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2015 року № 266. Особливості впровадження цього Переліку визначаються наказом Міністерства 

освіти і науки. 

1.4. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ВНАУ 

здійснюється: 

за рахунків видатків державного бюджету у державних закладах вищої освіти (державне 

замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у державних закладах вищої освіти 

(регіональне замовлення); 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, 

які отримав ВНАУ на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук). 

1.5. 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 адміністративно-територіальними 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. 

1.6. Іноземці та особи без громадянства, зокрема у тому числі закордонні українці, які 

постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують 

додаткового захисту мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, 

зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету. 

1.7. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода 



на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між 

закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність. 

Прийом іноземців до закладів вищої освіти на навчання за рахунок коштів державного 

бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, у 

тому числі закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано 

біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту). 

1.8. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ВНАУ за 

акредитованими освітніми програмами (спеціальностями). 

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності) факт 

ознайомлення іноземця з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту» 

фіксується в письмовому повідомленні щодо поінформованості про відсутність акредитації та 

підтверджується його особистим підписом. 

1.9. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб може здійснюватися ВНАУ упродовж року для навчання в аспірантурі та 

докторантурі. 

1.10. Зарахування іноземців на навчання до аспірантури ВНАУ здійснюється за 

результатами вступних іспитів з визначених предметів і мови навчання. 

1.11. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ВНАУ на 

підставі наказів про зарахування. 

1.12. Кількість аспірантів та докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним 

замовленням, визначається ректором ВНАУ з урахуванням можливостей забезпечення 

кваліфікованого наукового керівництва. 

1.13. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі незалежно від форми 

навчання становить чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.  

Цей строк може бути подовжено на час академічної або соціальної відпустки, військової 

служби або тривалої хвороби. 

1.14. Рішення про допуск до вступних іспитів в аспірантуру ухвалює приймальна комісія 

за результатами розгляду реферату та поданих наукових праць. 

1.15. Прийом до аспірантури та докторантури здійснюється на конкурсній основі за 

відповідними джерелами фінансування.  

1.16. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно 

за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти. 

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями 

(спеціалізаціями, освітніми програмами, рівнями, ступенями) за кошти державного або місцевого 

бюджетів. 

1.17. Прийом на навчання за кошти державного або регіонального бюджету (за державним 

та регіональним замовленням) для здобуття ступеня доктора філософії у відокремлених 

структурних підрозділах ВНАУ та структурних підрозділах університету, які знаходяться в 

іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження ВНАУ, не проводиться. 

1.18. Здобувачі вищої освіти третього освітньо-наукового рівня доктор філософії, які були 

відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути 

поновленими для завершення навчання за цим самим освітньо-науковим рівнем за 

індивідуальним навчальним планом за тією самою або спорідненою в межах галузі знань 

спеціальністю. 

1.19. У Правилах прийому терміни вжито в таких значеннях: 

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, 

що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання,вступного іспиту, співбесіди з 

конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, творчого заліку, фахового вступного 

випробування, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування, презентації 

дослідницьких пропозицій чи досягнень; 

вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь 

та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного 

бала вступника, або за результатами якого вступник допускається до участі в конкурсному 



відборі чи до інших вступних випробувань; 

вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному відборі на одну 

(декілька) конкурсних пропозицій; 

конкурсна пропозиція – пропозиція закладу вищої освіти (відокремленого структурного 

підрозділу закладу вищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, який 

знаходиться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти) щодо 

кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, освітню програму 

(освітні програми), форму здобуття освіти, курс, переліку конкурсних предметів, творчих заліків 

та творчих конкурсів, строку навчання на основі здобутого освітнього рівня або ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня). Розділяють відкриті, фінансові та небюджетні конкурсні 

пропозиції. Відкриті конкурсні пропозиції входять в широку конкурсну пропозицію. У разі, якщо 

конкурсна пропозиція поєднує декілька освітніх програм тощо, в Правилах прийому 

зазначаються порядок розподілу здобувачів вищої освіти між освітніми програмами та строки 

обрання їх здобувачами на основі повної загальної середньої освіти не раніше завершення 

першого року навчання, в інших випадках не раніше трьох місяців після початку навчання); 

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка розраховується за 

результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками з точністю до 0,001 

відповідно до цих Правил прийому; 

максимальний обсяг державного замовлення – максимальні кількість вступників на 

відкриту конкурсну пропозицію, яка може бути рекомендована для зарахування на місця 

державного замовлення; 

презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – форма вступного випробування, що 

може бути передбачена під час вступу для здобуття освітнього ступеня 

презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – форма вступного іспиту, що може 

бути передбачена при вступі для здобуття освітнього ступеня доктора філософії, яка полягає в 

заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення вступника; 

фахове вступне випробування – форма вступного випробування для вступу на основі 

здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо кваліфікаційного рівня вищої 

освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рiвня 

вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей. 

 

II. Організація прийому до аспірантури та докторантури 

 

2.1. Організацію прийому вступників до аспірантури та докторантури здійснює 

приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора ВНАУ, який є її головою. 

Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію Вінницького 

національного аграрного університету, затвердженого Вченою радою університету відповідно до 

Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. 

Положення про приймальну комісію Вінницького національного аграрного університету 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету. 

2.2. Голова приймальної комісії забезпечує дотримання законодавства України, а також 

відкритість та прозорість роботи приймальної комісії по набору до аспірантури та докторантури. 

2.3. Рішення приймальної комісії по набору до аспірантури та докторантури, прийняте в 

межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором ВНАУ. 

2.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури та докторантури  

ВНАУ, вирішуються приймальною комісією по набору до аспірантури та докторантури на її 

засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті ВНАУ в день 

прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення. 

2.5. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожного рівня 

вищої освіти та спеціальності. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в 

межах вакантних місць ліцензованого обсягу. 



2.6. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані (закриті) та 

відкриті конкурсні пропозиції визначає заклад вищої освіти у межах різниці між ліцензованим 

обсягом та загальним (максимальним) обсягом державного або регіонального замовлення, за 

необхідністю передбаченим резервом для поновлення у ньому або переведення до нього з інших 

закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії за відповідною 

освітньою програмою. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично отриманого 

державного (регіонального) замовлення та у випадках виділення додаткових місць державного 

(регіонального) замовлення, переведення на вакантні місця державного (регіонального) 

замовлення і перерозподілу місць між формами здобуття освіти, але не може зменшуватись для 

конкурсної пропозиції у період між початком прийому документів і заяв та формуванням 

першого списку рекомендованих за пропозицією. 

2.7. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів 

масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами 

прийому визначається порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.  

2.8. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним 

замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, 

напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за 

квотами, оприлюднюються на вебсайті ВНАУ не пізніше робочого дня, наступного після 

затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей. 

2.9. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями, 

предметними спеціальностями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 № 266 та на міждисциплінарні освітні (освітньо-наукові) 

програми, які року відповідають вимогам до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм, 

затверджених наказом МОН вiд 01 лютого 2021 року № 128 «Про затвердження Вимог до 

мiждисциплінарних освітніх (наукових) програм», зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 06 квiтня 2021 р. за № 454/36076. 

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно 

формує заклад вищої освіти та вносить до ЄДЕБО у визначені цими Правилами прийому 

строки. 

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень державною 

мовою і можуть дублюватися іншими мовами. 

2.10. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти осіб, місцем 

проживання яких є тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської 

областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неï пiсля 01 

сiчня 2022 року, визначаються наказом № 271. 
 

III. Вимоги до рівня освіти вступників 
 

3.1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до аспірантури ВНАУ на 

конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста). 

3.2. Перелік акредитованих спеціальностей, за якими здійснюється прийом на навчання 

для здобуття ступеня доктора філософії у Вінницькому національному аграрному університеті та 

строки вступних іспитів до аспірантури за державним замовленням подано у таблиці: 
Код 

галузі 
Галузь знань 

Шифр 

спеціальності 
Найменування спеціальності 

Строки вступних 

іспитів 

Зарахування на 

навчання 

05 
Соціальні та поведінкові 

науки 
051 Економіка 

10 серпня –  

10 вересня 2022 р. 
до 15 вересня 2022 р. 

07 
Управління та 

адміністрування 
071 Облік і оподаткування 

13 Механічна інженерія 
132 Матеріалознавство 

133 Галузеве машинобудування 

18 Виробництво та технології 181 Харчові технології 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 

201 Агрономія 

204 
Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва 

21 Ветеринарна медицина 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 



3.3. Для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями ветеринарного 

спрямування приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста) із зазначенням здобутої відповідної спеціальності (кваліфікації) ветеринарного 

спрямування. 

3.4. Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються 

особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають 

його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. 

3.5. Для вступу до аспірантури за ступенем доктор філософії з відривом від виробництва 

приймаються особи з середнім балом диплома магістра чи спеціаліста: 

- без стажу роботи або стаж роботи до трьох років – не менше 4,0 бала; 

- зі стажем роботи більше трьох років – 4,0 бала. 

3.6. Для уможливлення проведення заключних досліджень та/або оформлення результатів 

у вигляді дисертації, монографії або сукупності статей, які подаватимуться до захисту наукового 

ступеня доктора наук, особа має право вступити до ВНАУ. Виконання наукової програми 

докторантури не є обов’язковою умовою подання наукового доробку до захисту в 

спеціалізованій вченій раді для здобуття наукового ступеня доктора наук.  

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії, 

наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в 

міжнародних реферованих журналах, індексованих в науково-метричних 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. 

3.7. Перелік акредитованих спеціальностей, за якими здійснюється прийом на навчання 

для здобуття ступеня доктора наук у Вінницькому національному аграрному університеті та 

строки співбесід подано у таблиці: 

 
Код 

галузі 
Галузь знань 

Шифр 

спеціальності 

Найменування 

спеціальності 
Строки співбесід Зарахування на навчання 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 

10 серпня – 

10 вересня 2022 р. 
до 30 листопада 2022 р. 

3.8. Для вступу в докторантуру, не менше ніж за два місяці до початку співбесіди, 

абітурієнт подає кафедрі ВНАУ, до якої 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. 

3.9. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого 

бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним ступенем вищої освіти, мають 

право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних 

закладах вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови шкодування до державного або 

місцевого 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. 

3.10. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою 

спеціальністю у державних та комунальних закладах вищої освіти: якщо за станом здоров'я вони 

втратили можливість виконувати службовi чи посадові обов'язки за отриманою ранiше 

кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соцiальної експертної комісії, та в інших 

випадках, передбачених законом; якщо вони мають направлення на навчання, видане державним 

(регіональним) замовником вiдповiдно до законодавства. 



3.11. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на конкурсній 

основi вiдповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин 

здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету в державних і комунальних 

закладах вищої освіти, а також за відкритими конкурсними пропозиціями у приватних закладах 

вищої освіти, які дотримуються законодавства про індикативну собівартість, про формування та 

розміщення державного (регіонального) замовлення та за умови виконання такими закладами 

вимог до розміщення державного (регіонального) замовлення, визначених цими умовами. 

3.12. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно 

за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти. 

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями 

(спеціалізаціями, предметними спеціальностями, освітніми програмами, рiвнями, ступенями, 

формами здобуття освіти) за кошти державного або мiсцевого бюджетів, крім випадків 

поєднання галузей, спеціальностей, спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній 

програмі, або здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного 

спрямувань на основі повної загальної середньої освіти або освітньо кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра яке вважається одночасним здобуттям ступенів 

бакалавра та магістра. 

 

IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання 

4.1. Вступники подають заяви тільки у паперовій формі. Прийом на навчання 

здійснюється в межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або для певної 

освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких 

запроваджено додаткове регулювання. Ліцензований обсяг визначає максимальну сумарну 

кiлькiсть здобувачів вищої освіти, які можуть протягом одного календарного року (з 01 січня по 

31 грудня) вступити на навчання до закладу вищої освіти, бути поновлені у ньому або переведені 

до нього з iнших закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти вiдповiдного рiвня, або за 

відповідною освітньою програмою. 

4.2. Прийом на навчання за державним замовленням (за кошти державного бюджету) 

здійснюється на спеціальності та форми здобуття вищої освіти, за якими воно сформовано 

Кабінетом Міністрів України. Міністерство освіти і науки України, iншi державні замовники 

визначають з окремих спеціальностей переліки предметних спеціальностей та спеціалiзацiй, за 

якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення. 

4.3. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури включає: 

1) 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; 

2) копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка 

або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних 

дільниць); 

3) копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

4) чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

5) 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); 

6) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о; 

7) список і копії опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають 

опублікованих праць та винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними 

спеціальності; 



8) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених 

кандидатських іспитів); 

9) резюме з фотокарткою; 

10) папку паперову на зав’язках, 2 конверти з марками по Україні, ручку, 15 аркушів 

паперу формату А4. 

4.4. До вступних іспитів до аспірантури допускаються вступники, які вчасно подали всі 

необхідні документи для вступу згідно з Правилами прийому до аспірантури та докторантури 

ВНАУ. Приймальна комісія може відмовити вступникові у допуску до проходження вступних 

іспитів до аспірантури виключно через неподання у встановлений термін документів, визначених 

Правилами прийому до аспірантури та докторантури. 

4.5. Вступники для здобуття ступеня доктора філософії на основі ступеня магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та  заочною 

формами навчання подають заяви тільки у паперовій формі. 

4.6. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу 

вищої освіти. 

4.7. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності 

(предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.  

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції вступники 

обов’язково зазначають один з таких варіантів: 

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на 

участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання 

рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за 

державним або регіональним замовленням)»; 

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця 

державного або регіонального замовлення». 

4.8. Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники 

подають окремі заяви.  

4.9. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали: 

o документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 

o військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або 

тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку 

до призовних дільниць); 

o документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього. 

4.10. Основний прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників до 

аспірантури та докторантури розпочинається 1 липня 2022 року, закінчуються 31 липня  

2022 року. Співбесіди та вступні іспити проводяться з 10 серпня до 10 вересня 2022 року. 

Зарахування на навчання в аспірантурі за державним замовленням закінчується не пізніше 

15 вересня 2022 року. Зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб закінчується не 

пізніше ніж 30 листопада 2022 року. 

Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників, вступні іспити та 

зарахування вступників для здобуття ступеня доктора філософії проводяться у строки наведені у 

таблицях 1, 2. 



Таблиця 1 

Основний набір до аспірантури за державним замовленням та за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб (на умовах договору): терміни прийому документів, вступних іспитів та 

зарахування  

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання 

Початок прийому документів 01 липня 2022 року 

Закінчення прийому документів 31 липня 2022 року 

Строки проведення вступних іспитів 10 серпня – 10 вересня 2022 року 

Зарахування вступників до 15 вересня 2022 року 

 

Додатковий набір до аспірантури за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах 

договору): терміни прийому документів, вступних іспитів та зарахування  

 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Початок прийому документів 01 серпня 2022 року 01 серпня 2022 року 

Закінчення прийому 

документів 
15 вересня 2022 року 15 жовтня 2022 року 

Строки проведення вступних 

іспитів 
15-25 вересня 2022 року 20-30 жовтня 2022 року 

Зарахування вступників до 01 жовтня 2022 року до 30 листопада 2022 року 

 

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відділу аспірантури і 

докторантури ВНАУ. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється 

уповноваженою особою приймальної комісії безпосередньо під час прийняття заяви. 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися 

з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з 

урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271. наказами № 560, № 697 відповідно. 

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний 

рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з 

Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, зокрема без подання додатка до 

документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

4.11. 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 (для військовозобов’язаних – військового 

квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для 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 3 х 4 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. 

4.12. 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) письмову характеристику наукової діяльності вступника складену доктором наук, який 

є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ВНАУ, із згодою надати абітурієнту 

наукову консультацію в разі його вступу в докторантуру. 

4.13. Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися 

крім особистого подання шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні 

файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної 

комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені 

Приймальною комысыэю ВНАУ. Якщо впродовж десяти календарних днів після початку 

навчання вступником не буде надано оригінали документів, то наказ про зарахування 

скасовується в частині зарахування такої особи. 

4.14. Вчена рада ВНАУ в місячний строк розглядає висновки кафедри щодо кожного 

вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до поданої 

характеристики наукової діяльності вступника 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 

затверджується і оформляється наказом ректора університету. 

4.15. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ВНАУ. 

Копії документа, що посвідчує особу не підлягають засвідченню. Копії документів без 

пред’явлення оригіналів не приймаються. 

4.16. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого 

здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), додатково особисто 

пред'являє приймальній (відбірковій) комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну 

реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі 

документа, що посвідчує особу. 

4.17. Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами 

вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для 

прийому документів. 

4.18. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном 

ступінь (рівень) освіти, 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. 

4.19. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про 

допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ВНАУ протягом трьох 

робочих днів з дати реєстрації заяви або отримання результатів вступних іспитів, але не пізніше 

наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових 

списків вступників здійснюється на офіційному вебсайті. 

4.20. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, 

поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності) і затверджує його своїм рішенням. 



4.21. 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. 

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства 

«Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної державної бази з питань 

освіти (далі – ЄДЕБО) про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

4.22. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому до аспірантури та 

докторантури, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої 

програми фіксується в заяві вступника та підтверджується його особистим підписом при поданні 

заяви у паперовій формі. 

4.23. У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності) факт 

ознайомлення вступника з Законом України «Про вищу освіту» фіксується в письмовому 

повідомленні щодо поінформованості про відсутність акредитації та підтверджується його 

особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі. 

Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована на підставі рішення 

приймальної комісії ВНАУ до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у 

паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних 

ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, який сформовано і 

роздруковано з ЄДЕБО. Скасована заява вважається не поданою, а факт такого подання 

анулюється в ЄДЕБО. 

4.24. Під час прийняття 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. 

4.25. Заклади освіти можуть передбачити на вебсайті (вебсторінці) закладу вищої освіти 

електронну реєстрацію на участь у вступному іспиті, творчому конкурсі за умови подання 

вступником сканованих копій (фотокопій) документів. 

4.26. Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються до участі в 

них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує 

право вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного листка з фотокарткою. 

У правилах прийому до аспірантури та докторантури заклади вищої освіти можуть 

встановити додатковий перелік документів, обов'язкових для допуску до вступних випробувань. 

4.27. Під час прийняття 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. 

 

 

 



V. Організація і проведення конкурсу 

 

5.1. Конкурсний відбір для здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за 

результатами вступних випробувань, в інших випадках – у формах, встановлених Правилами 

прийому. 

У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з особливими 

освітніми потребами заклад вищої освіти має забезпечити відповідні умови для проходження 

ними вступних іспитів, творчих конкурсів та співбесід. 

5.2. Вступні іспити 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 ВНАУ 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 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 іспиту з іноземної мови з найвищим балом. 

5.3. 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 іспитів. 

5.4. Відповідно до Правил прийому ВНАУ особам, які вступають до аспірантури з іншої 

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

бути призначені додаткові вступні іспити. 

5.5. Програми вступних іспитів розробляються і затверджуються головою приймальної 

комісії ВНАУ не пізніше 31 березня відповідного року вступної кампанії. 

5.6. Програми вступних іспитів оприлюднюються на вебсайті ВНАУ. 

5.7. Ваговий коефіцієнт вступного іспиту зі спеціальності складає 0,5, з іноземної мови – 

0,4, а середнього балу диплома магістра (спеціаліста) – 0,1. 

5.8. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні для вступу до ВНАУ протягом 

одного календарного року. 

5.9. За відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає 

мінімальному можливому значенню. 

5.10. За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись принцип 

рівності прав вступників. 

 

VI. Проведення вступних іспитів 

 

6.1.  Для проведення вступних іспитів до аспірантури створюються фахові предметні 

екзаменаційні комісії. 

6.2. Результати вступних іспитів для вступників оцінюються за 5-бальною шкалою. 

6.3. Вступні іспити до аспірантури проводяться фаховими предметними комісіями, як 

правило, у кількості 3-5 осіб, які призначаються ректором університету, і до складу яких 

включаються доктори наук та доктори філософії, які проводять наукові дослідження за 

відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової 

програми. До складу предметних комісій можуть бути призначені також представники інших 

закладів вищої освіти (наукових установ), з якими укладено договори про ведення спільної 

наукової діяльності та/або про спільне керівництво дослідженнями аспірантів, та/або про 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 за рішенням Вченої ради ВНАУ можуть кваліфіковано оцінити рівень знання 

відповідної мови вступником. 

6.4. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням Приймальної комісії) 

не з’явилися на вступні іспити у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено 

балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які 

забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних 

іспитах та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних іспитів не 

допускається. 

6.5. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії.  

6.6. Апеляції на результати вступних іспитів, що проведені ВНАУ, розглядає апеляційна 

комісія ВНАУ, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора. 

6.7. 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. 

6.8. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання 

вступниками на здобуття ступеня доктора філософії вимог для зарахування на навчання 

відповідно до Правил прийому з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників. 

6.9. Рейтинговий список вступників формується за конкурсним балом – від більшого до 

меншого. 

6.10. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти; 

прізвище, ім’я та по батькові вступника; 

конкурсний бал вступника; 

середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень). 

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих 

районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, 

тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не 

зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, 

підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах. 

6.11. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається 

оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії ВНАУ. 

6.12. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також 

розміщується на вебсайті ВНАУ. 

6.13. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення 

засобами електронного та мобільного зв’язку. 

 

VII. Зарахування за результатами вступних іспитів 

 

7.1. За результатами проведення вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія по 

набору до аспірантури приймає рішення щодо кожного вступника. Офiцiйним повідомленням 

про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення на офіційному сайті 

закладу освіти, на підставі даних ЄДЕБО, Вiдповiдної інформації, засвідченої кваліфікованим 

електронним підписом голови приймальної комісії або вiдповiдального секретаря приймальної 

комісії, а також в електронному кабінеті вступника. 

7.2. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення 

засобами електронного та мобiльного зв'язку відповідно до Правил прийому.  

7.3. У разі одержання однакових оцінок, переважне право на зарахування до аспірантури 

ВНАУ мають вступники, рекомендовані до вступу до аспірантури Вченою радою університету 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. 

7.4. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ВНАУ на підставі рішення 

приймальної комісії та оприлюднюються на вебсайті університету у вигляді списку зарахованих. 

7.5. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване 

приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника.  

7.6. 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. 

7.7. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого 

бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним ступенем вищої освіти, мають 

право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних 

закладах вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або 

місцевого 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. 

7.8. Договір про надання освітніх послуг між ВНАУ та фізичною (юридичною) особою 

укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено 

протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, цей наказ скасовується в частині 

зарахування цієї особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами. 

7.9. У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб 

впродовж десяти календарних днів від дати початку навчання додатково укладається договір між 

закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу 

для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. У разі 

відмови від укладання договору у встановлений у цьому абзаці термін, цей наказ скасовується в 

частині зарахування такої особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором між закладом 

вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе 

або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. 

7.10.  Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального 

замовлення і в установлені строки не виконали вимог для зарахування на місця державного або 

регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на 

навчання за державним та регіональним замовленням. 

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення і в 

установлені строки виконали вимоги для зарахування на місця державного або регіонального 

замовлення, підлягають зарахуванню. 

7.11. 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 з ВНАУ за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані 

ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування. 

7.12. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 

10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що 

стосується цієї особи. 

7.13. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

зобов'язані виконати вимоги Правил прийому. 
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