Додаток 8 до Правил прийому для здобуття
вищої освіти в Херсонському державному
університеті в 2021 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ
ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
у 2021 році
Правила прийому до аспірантури Херсонського державного
університету розроблено відповідно до Закону України « Про освіту» від 05
вересня 2017 року № 2145-VIII , Закону України «Про вищу освіту» від 01
липня 2014 року № 1556-VII, до Постанови Кабінету Міністрів від
23.03.2016 № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних
закладах (наукових установах)» згідно з «Умовами прийому на навчання для
здобуття вищої освіти в 2021 році», затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України 15 жовтня 2020 року № 1274 та зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року № 1225/35508.
Правила прийому до аспірантури ХДУ діють протягом календарного року.
1. Загальні положення
Аспірантура є основною формою підготовки здобувачів ступеня
доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.
До аспірантури на конкурсній основі приймаються громадяни України,
які здобули ступінь вищої освіти магістра (спеціаліста).
Підготовка в аспірантурі здійснюється за державним замовленням за
рахунок коштів державного бюджету України (денна та вечірня форма
навчання) та за кошти юридичних або фізичних осіб (денна та заочна форма
навчання).
Прийом до аспірантури здійснюється на конкурсній основі незалежно
від джерел фінансування.
Нормативний строк підготовки докторів філософії в аспірантурі
становить 4 роки.
Організацію прийому до аспірантури здійснює Приймальна комісія,
склад якої затверджуються наказом ректора університету. Усі питання,
пов’язані з прийомом до аспірантури, вирішуються Приймальною комісією
на її засіданнях.
Інформування громадськості про ліцензований обсяг та обсяг прийому
за державним замовленням, а також про вартість навчання здійснюється на
офіційному сайті Університету.
2. Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується
прийом на навчання в аспірантурі ХДУ на 2021 рік
Прийом до аспірантури Херсонського державного університету для
здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії PhD (далі –доктора

філософії) здійснюється на конкурсній основі за відповідними галузями
знань, науковими спеціальностями та освітньо-науковими програмами.
Галузь знань
01 Освіта
01 Освіта

Наукова спеціальність
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (за
предметними спеціалізаціями)

Освітньо-наукова програма
Освітні, педагогічні науки
Середня освіта (українська
мова)
Середня освіта (фізика)
01 Освіта
015 Професійна освіта ( за
Професійна освіта ( за
спеціалізаціями)
спеціалізаціями)
01 Освіта
017 Фізична культура та спорт Фізична культура та спорт
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія
Історія та археологія
03 Гуманітарні науки 035 Філологія
Філологія
05
Соціальні
і 051 Економіка
Економіка
поведінкові науки
05
Соціальні
і 053Психологія
Психологія
поведінкові науки
08 Право
081 Право
Право
09 Біологія
091 Біологія
Біологія
10 Природничі науки 103 Науки про Землю
Науки про Землю
10 Природничі науки 106 Географія
Географія
12
Інформаційні 121 Інженерія програмного
Інженерія програмного
технології
забезпечення
забезпечення
23 Соціальні науки 231 Соціальна робота
Соціальна робота

3. Порядок і терміни прийому заяв та документів, строки вступних
випробувань й зарахування до аспірантури
Терміни подання заяв та документів до вступу в аспірантуру ХДУ,
проведення вступних випробувань, конкурсний відбір та зарахування до
аспірантури проводяться в такі терміни:
Прийом заяв і документів на підготовку
в аспірантурі за кошти державного
бюджету та за кошти фізичних або
юридичних осіб
Додатковий прийом заяв та документів
на підготовку в аспірантурі за кошти
фізичних або юридичних осіб
Стироки проведення вступних іспитів
Рекомендація до зарахування
Укладання угод на навчання
Термін зарахування вступників за кошти
державного бюджету та за кошти
фізичних або юридичних осіб

12 липня 2021 року - 22 липня 2021
року з 10-00 до 16-00 (субота, неділя –
вихідні)
2 вересня – 8 вересня 2021 року з 20-00
до 16-00 (субота-неділя –вихідні)
23 липня 2021- 30 липня 2021 року
2 серпня 2021 року
10 - 20 вересня 2020 року
01 жовтня 2021 року

Документи до вступу в аспірантуру подаються за адресою: м.Херсон, вул.
Університетська, б.27, каб.104а
Телефон для довідок (552) 32-67-27
Е-mail aspir@ksu.ks.ua

4. Порядок подання документів та їх перелік
Прийом заяв та документів до вступу в аспірантуру здійснюється у паперовій
формі.
Вступники до аспірантури особисто подають до Приймальної комісії такі
документи:
1. Особиста заява на ім᾽я ректора (за зразком).
2. Копія та оригінал диплома державного зразка про здобутий ступінь вищої
освіти магістра (або спеціаліста) з додатками.
3. Список наукових праць та винаходів з теми майбутньої дисертації.
Особи, які мають менше 3 наукових праць з теми дисертації, подають
реферат за обраною науковою спеціальністю (обсягом 25- 30 сторінок) та
дослідницьку пропозицію. Особи, які мають необхідну кількість публікацій з
теми дисертації, подають тільки дослідницьку пропозицію. Дослідницька
пропозиція - це підготовлений вступником науковий текст обсягом до 5
сторінок,
у якому обґрунтовується тематика майбутнього наукового
дослідження (відповідно до особливостей
обраної вступником
спеціальності), його актуальність, стан розроблення проблеми у вітчизняних
та зарубіжних наукових джерелах з окресленням основних напрямів
розв’язання поставлених завдань тощо.
4. Дійсний міжнародний сертифікат, що підтверджує рівень знання іноземної
мови не ніжче рівня В2 (за наявності).
5. Документ про направлення на підготовку в аспірантурі на бюджетній або
контрактній формі навчання:
5.1 для осіб, які працюють у ХДУ :
витяг із протоколу засідання кафедри з обгрунтуванням необхідності
підготовки фахівця з характеристикою його науково-педагогічної діяльності;
5.2 для осіб, які не працюють у ХДУ:
лист від організації, де працює кандидат до вступу в аспірантуру з
рекомендацією та характеристикою науково-педагогічної діяльності за
підписом керівника установи, що направляє аспіранта в аспірантуру з
гарантією працевлаштування та оплати за навчання (у разі підготовки за
кошти фізичних осіб) або рекомендація.
5.3.для осіб, які рекомендовані до аспірантури ДЕК факультетів:
витяг з протоколу засідання ДЕК про рекомендацію до вступу в аспірантуру
(засвідчений у встановленому порядку).
6. Копія трудової книжки, завірена за місцем основної роботи (за наявності).
7. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в
якій вступник працює.
8. Автобіографія.
9. Дві фотокартки розміром 4х6 та диск з цифровим фото.
10. Копія паспорта або документа, що посвідчує особу та громадянство
( 1,2,11стор.паспорта).
11 Копія довідки про ідентифікаційний код.
12. Копія військово-облікового документа( для осіб, які є військовозобов’язаними).

13. Копії документів, які підтверджуються право вступника на додаткові
бали.
Усі копії документів (окрім п.10,11) засвідчуються за оригіналами у
визначеному законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення
оригіналів не приймаються.
Під час подання заяви та документів вступник пред’являє особисто:
- документ, що посвідчує особу (паспорт громоданина України)
- документ державного зразка про здобутий ступінь магістра ( або ОКР
спеціаліста) і додаток до нього;
- військово –обліковий документ для військовозобов’язаних ( крім випадків,
передбачених законодавством)
Копії документів без пред’явлення оригіналу не приймаються.
Для осіб, які подають документ про здобуття ступіня (рівня) освіти за
кордоном, обов’язковою є процедура визнання та встановлення
еквівалентності цього документу відповідно до наказу Міністерства освіти і
науки України від 5.05.2015 р № 504 «Деякі питання визнання в Україні
іноземних документів про освіту».
Документи подають у файловій папці (кожен документ окремим
файлом) з титульною сторінкою, на якій друкується прізвище, ім’я, по
батькові вступника, наукова спеціальність, форма навчання та перелік
поданих документів.
До вступних випробувань в аспірантуру ХДУ допускаються вступники,
які вчасно подали всі необхідні документи для вступу згідно з Правилами
прийому до аспірантури ХДУ.
Під час вступу Університет гуртожиток для вступників не надається.
5. Проведення вступних іспитів до аспірантури
Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями,
склад яких затверджується наказом ректора не пізніш, ніж за 3 місяці до
проведення вступної кампанії.
Вступні іспити до аспірантури Херсонського державного університету
складаються з:
- вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі відповідної програми
освітнього рівня магістра з відповідної спеціальності). Підготовка до
вступних іспитів в аспірантуру зі спеціальностей - в обсязі програми для
магістрів закладів вищої освіти з обраної спеціальності;
- презентації дослідницької пропозиції вступника до аспірантури, яка є
додатковим складником вступного іспиту зі спеціальності;
- вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, що відповідає рівню B2
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 Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня В2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);
німецької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче
рівня В2 Загальноєвропейскьких рекомендацій з мовної освіти чи

аналогічного рівня); французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF
або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейскьких рекомендацій з мовної
освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови. Під час визначення результаті конкурсу зазначені
сертифікати прирівнюється до результатів вступного іспиту з іноземної мови
з найвищим балом.
Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань
(спеціальності) ніж та, що зазначена в їхньому дипломі магістра
(спеціаліста), рішенням Приймальної комісії до аспірантури призначається
додатковий вступний іспит, який передує складанню вступних іспитів з
іноземної мови та спеціальності.
Програми вступних випробувань розробляються, оновлюються та
затверджуються наказом ректора університету не пізніше 31 березня 2021 р.
та оприлюднюються на сайті університету.
Результати вступних випробувань до аспірантури ХДУ діють для вступу
протягом одного календарного року.
Роботи вступників, виконані ними на вступних випробуваннях,
зберігаються не менше одного року, після чого знищуються, про що
складається відповідний акт.
6. Порядок оцінювання вступних випробувань та нарахування
конкурсного балу
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
випробування (додаткових іспитів, презентацій дослідницьких пропозицій
тощо).
Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на
вступних випробуваннях з іноземних мов та спеціальності, оцінюються за
100-бальною системою оцінювання.
Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до
аспірантури, обчислюється за формулою: КО = ВІС +ВІМ +ДП + ДБ, в якій :
ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності; ВІМ – результат
вступного іспиту з іноземної мови (або бали міжнародного сертифіката з
іноземної мови); ДП - дослідницька пропозиція (яка є складником вступного
іспиту зі спеціальності; ДБ – додаткові бали за навчальні та/або наукові
досягнення.
Конкурсний бал вступника обчислюється шляхом додавання балів з
конкурсних випробувань та додаткових балів, помножених на вагові
коефіцієнти:
Вступний іспит
зі спеціальності
(ВІС)
0,4

Вступний іспит
з
іноземної
мови (ВІМ)
0,3

Презентація
дослідницьких
пропозицій (ДП)
0,2

Додаткові бали Сума вагових
(ДБ)
коефіцієнтів
0,1

1

Додаткові бали за наукові та/або наукові досягнення вступників до
аспірантури нараховує Приймальна комісія після проведення вступного
іспиту зі спеціальності.
Порядок нарахування додаткових балів за навчальні та/або наукові досягнення
Навчальні та наукові досягнення
Кількість балів
1.
Диплом переможця та призера Міжнародної
30
студентської олімпіади з фаху
2.
Диплом переможця та призера ІІ етапу
Перше місце – 20
Всеукраїнської студентської олімпіади МОН
Друге місце – 15
України з фаху
Третє місце - 10
Диплом переможця та призера ІІ туру
Перше місце – 20
Всеукраїнського конкурсу наукових студентських
Друге місце – 15
робіт з фаху
Третє місце - 10
3.
Отримання іменної стипендії (Президента України
15
та Кабінету Міністрів України, міста,
10
університету)
5
4.
Стаття в науковому виданні, включеному до
15 (кожна стаття)
переліку наукових фахових видань України за
обраною спеціальністю
5.
Наукова стаття у виданні, що входить до
25 (кожна стаття)
міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of
Science, Copernikus та інші) за обраною
спеціальністю
6.
Одноосібна монографія або розділ у колективній
10
монографії, яка рекомендована до друку вченою
радою ВНЗ
7.
Участь у всеукраїнській науковій конференції (за
5 (кожні тези)
умови опублікування тез доповіді) за обраною
спеціальністю
8.
Участь у міжнародній науковій конференції (за
10 (кожні тези)
умови опублікування тез доповіді) за обраною
спеціальністю
9.
Патент або авторське свідоцтво на винахід, або
20
міжнародне стажування, або участь у програмах
академічної мобільності
10 Рекомендація вченої ради (або ДЕК) факультету
5
до аспірантури
11. Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою
10
12. Стаж педагогічної роботи понад 3 роки (для
20
спеціальностей 011 Освітні\ педагогічні науки, 014
Середня освіта, 015 Професійна освіта)
13. Міжнародний сертифікат з іноземної мови,
С1 – 5
отриманий за останні два роки, що підтверджує
С2 – 10
рівні С1- С2

7. Порядок зарахування до аспірантури
Зарахування до аспірантури відбувається за сумою балів, отриманих на
вступних іспитах та додаткових балів, нарахованих за навчальні та наукові
досягнення, а також з урахуванням пріоритетів, визначених у Правилах
прийому до аспірантури ХДУ на 2021 рік.

Конкурсний відбір осіб на підготовку в аспірантурі ХДУ здійснюється
за рейтинговим списком вступників, які рекомендуються до зарахування, та
впорядковується за відповідним конкурсним балом від більшого до
меншогоЯкщо документи, що підтверджують право вступника на додаткові
бали, не надані до Приймальної комісії у визначені строки для подання
документів, то вступникові вони не нараховуються.
Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, можуть бути
рекомендовані Приймальною комісією до зарахування в аспірантуру за
кошти фізичних або юридичних осіб.
Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у
визначений розкладом час або особи, знання яких було оцінено балами
нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, до участі в
наступних вступних випробуваннях та в конкурсному відборі не
допускаються. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.
Вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами
проводяться з урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві
вступника та рекомендацій медико-соціальної експертизи.
Рішення Приймальної комісії про рекомендацію до зарахування до
аспірантури оприлюднюються на сайті університету не пізніше наступного
дня після його прийняття.
Апеляції на результати вступних іспитів подають у день проведення
іспиту. Розглядає їх Апеляційна комісія не пізніше наступного робочого
дня після подання. Порядок розгляду апеляцій та склад Апеляційної комісії
затверджується наказом ректора.
Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на місця
державного замовлення, мають право на зарахування за кошти фізичних або
юридичних осіб понад обсяги, встановлені державнийм замовленням у межах
ліцензійного обсягу.
Особи, які зараховані до аспірантури Херсонського державного
університету, повинні у визначений термін укласти угоду на навчання.
Якщо особа без поважних причин не уклала угоду про навчання або не
приступила до виконання освітньої частини програми протягом 10
календарних днів від дати її початку, наказ про її зарахування скасовується в
частині зарахування такої особи.
8. Приоритети при вступі до аспірантури ХДУ
У разі одержання однакової кількості балів переважне право під час
зарахування до аспірантури належить вступникам, які
- отримали більшу кількість балів із вступного іспиту зі спеціальності;
- є штатними викладачами або співробітниками ХДУ, які рекомендовані до
вступу кафедрами або вченими радами факультетів.

Додаток 9 до Правил прийому для здобуття
вищої освіти в Херсонському державному
університеті в 2021 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ
ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
у 2021 році
Правила прийому до докторантури
Херсонського державного
університету розроблено відповідно до Закону України « Про освіту» від
05 вересня 2017 року № 2145-VIII , Закону України «Про вищу освіту» від 01
липня 2014 року № 1556-VII, до Постанови Кабінету Міністрів від
23.03.2016 № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних
закладах (наукових установах)» згідно з «Умовами прийому на навчання для
здобуття вищої освіти в 2021 році», затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України 15 жовтня 2020 року № 1274 та зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року № 1225/35508.
Правила прийому до докторантури ХДУ діють протягом календарного року.
1. Загальні положення
До докторантури зараховуються на конкурсній основі громадяни
України, які мають науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії).
Обов’язковою умовою для зарахування до докторантури є наявність у
вступника творчого доробку з докторської дисертації.
Підготовка в докторантурі
здійснюється
за рахунок коштів
державного замовлення та коштів юридичних і фізичних осіб.
Термін підготовки докторів наук у докторантурі - 2 роки.
2. Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується
прийом на підготовку в докторантурі
Прийом до докторантури Херсонського державного університету
здійснюється на конкурсній основі за відповідними галузями знань та
науковими спеціальностями:
№п/п

Галузь науки

2.

01 Освіта

3.
4.

01 Освіта
03 Гуманітарні науки

Назва спеціальності
014 Середня освіта (за предметними
спеціалізаціями)
015 Професійна освіта
035 Філологія

3.Порядок і терміни прийому заяв та документів,
строки зарахування на навчання
Терміни подання заяв та документів для вступу до докторантури ХДУ,
проведення вступних випробувань, конкурсний відбір та зарахування до
докторантури проводяться в такі терміни:

Прийом заяв і документів на підготовку 2 вересня 2021 року – 8 вересня 2021
в докторантурі за кошти державного року з 10-00 до 16-00 (субота, неділя –
бюджету та за кошти фізичних або вихідні дні)
юридичних осіб
Термін зарахування вступників за кошти 1 жовтня 2021 року
державного бюджету та за кошти
фізичних або юридичних осіб

4. Порядок подання документів та їх перелік
Особи, які вступають до докторантури, подають такі документи:
1.Особиста заява на ім’я ректора (за зразком)
2.Особовий листок з обліку кадрів (засвідчений за місцем роботи)
3. Автобіографія.
4. Список наукових публікацій.
5. Дослідницька пропозиція дисертації доктора наук (обсягом не менше
25 сторінок), у якій обґрунтовується тематика наукового дослідження
(відповідно до особливостей обраної вступником наукової спеціальності),
його актуальність, мета, новизна, гіпотеза, стан розроблення проблеми у
вітчизняних та зарубіжних наукових джерелах з окресленням основних
напрямів розв’язання поставлених завдань, орієнтовна структура
дослідження тощо).
6. Витяг із засідання вченої ради факультету/ кафедри (для викладачів та
співробітників ХДУ)
або лист-направлення від організації ( в разі
направлення на пілготовку з інших закладів освіти України) з рекомендацією
до вступу в докторантуру та
характеристикою науково-педагогічної
діяльності, підписаний завідувачем кафедри та деканом факультету, або
керівником установи, що направляє на навчання.
7. Копії дипломів про вищу освіту, засвідчені нотаріально.
8. Копії диплома кандидата наук (доктора філософії) та копія атестату
доцента, засвідчені нотаріально.
9. 2 фотокартки розміром 3х4, дискета з цифровим фото.
10. Письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену
доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим
працівником відповідного закладу вищої освіти (наукової установи), зі
згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури.
11. Ксерокопія паспорта (паспорт подається особисто).
12. Копія довідки про ідентифікаційний код
13. Копія військово-облікового документа (для осіб, які є військовозобов’язаними).
14. Копія трудової книжки, засвідчена за місцем роботи.
Усі копії документів (окрім п.11,12) засвідчуються за оригіналами у
визначеному законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення
оригіналів не приймаються.
Документи подають у файлових папках (кожен документ окремим

файлом) з титульною сторінкою, на якій друкується прізвище, ім’я, по
батькові та перелік документів, що знаходяться в папці.
Особи, які зараховані
до докторантури
Херсонського державного
університету повинні до 25 вересня 2020 укласти угоду на навчання.
5. Пріоритети при вступі до докторантури ХДУ
Першочергово до докторантури ХДУ зараховують співробітників вишу,
які є штатними викладачами, рекомендовані до вступу вченою радою
університету та особи, які мають науковий доробок у вигляді одноосібних
монографій, авторських свідоцтв, винаходів, патентів, наукових публікацій
у журналах, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of
Sciens, Copernicus та інші) та публікації
у фахових вітчизняних і
закордонних виданнях.

