
Додаток 10 
до Правил прийому на навчання для здобуття   

вищої освіти у Сумському НАУ в 2022 році  

(пункт 1 розділу ХV) 
 

Правила прийому на навчання до аспірантури Сумського 

національного аграрного університету на 2022 рік 

 

1. Загальна інформація 

 

Аспірантура Сумського національного аграрного університету (далі - 

СНАУ) здійснює набір на підготовку для здобуття ступенів доктора філософії за 

12 спеціальностями (додаток 1). 

Для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями  

ветеринарного спрямування приймаються особи, які здобули ступінь магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності 

ветеринарного спрямування. 

Для здобуття ступеня доктора філософії на спеціальності 081 «Право» 

приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста) з спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право». 

 

2. Фінансування навчання в аспірантурі 

Підготовка в аспірантурі здійснюється: 

1) громадян України: 

- за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням); 

- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, 

зокрема за кошти грантів, які отримав Сумський НАУ на проведення наукових 

досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії). 

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі: 

- міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну 

чи мобільності; 

- договорів, укладених між вищими навчальними закладами 

(науковими установами) інших країн щодо обміну вченими чи академічної 

мобільності; 

- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту). 

3) іноземці та особи без громадянства, зокрема 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. 

 

3. Документи для вступу 

3.1. Вступники до аспірантури подають такі документи: 

1) заява на ім'я ректора; 

2) список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності); 



3) науковий текст (доповідь, реферат, дослідницька пропозиція) з 

обраної спеціальності; 

4) копію диплома магістра (ОКР спеціаліста) із зазначенням здобутої 

спеціальності; 

5)  міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні B2 – 

С2 (за наявності); 

6) три фотокартки розміром 3см х 4см; 

7) копію паспорта, військового квитка та копію довідки про присвоєння 

реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

8) особовий листок з обліку кадрів та копію трудової книжки. 

9) Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий 

іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань 

на рівні з іншими особами. 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. 

3.2. Для вступу до аспірантури іноземці подають такі документи: 

1) заява на ім’я ректора; 

2) оригінал та копію документа про попередню освіту; 

3) оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в 

якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін; 

4) копію документа про народження; 

5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним 

органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше 

ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну; 

6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує 

особу без громадянства; 

7) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з 

країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної 

допомоги); 

8) чотири фотокартки розміром 3см х 4см; 

9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності); 

10) реферат з обраної наукової спеціальності або офіційно засвідчений за 

місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і 

винаходів. 

Документи, зазначені у пунктах 2 - 4 ,  мають бути перекладені 

українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. 

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто. 

 

4. Вступні випробування до аспірантури 

4.1. Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі 

спеціальності, однієї з іноземних мов (англійської, німецької, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15


французької, іспанської) та іспиту в формі співбесіди з основ наукових 

досліджень. 

4.2. Вступні іспити проводяться предметними комісіями, склад яких 

затверджується наказом ректора СНАУ. 

4.3. Вступним випробуванням до аспірантури надаються вагові 

коефіцієнти, сума яких має дорівнювати 1 . 

Вступні випробування до аспірантури СНАУ складаються з: 

- вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої 

освіти магістра з відповідної спеціальності), ваговий коефіцієнт - 0,5; 

- вступного іспиту з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню В2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти), ваговий коефіцієнт - 0,25. 

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 B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); 

німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); 

французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче 

рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи 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.  

- співбесіда з основ наукових досліджень; ваговий коефіцієнт - 0,25. 

4.4. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування 

до аспірантури, розрховується за формулою: 

КО = ВІС*к +ВІМ*к +ОНД*к +ДБ, де: 

• ВІС - результат вступного іспиту зі спеціальності (за шкалою від 100 

до 200 балів); 

• ВІМ - результат вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 

до 200 балів) або бали міжнародного сертифіката з іноземної мови, що засвідчує 

рівні В2 - С2 (замість вступного іспиту з іноземної мови); 

• ОНД - результат співбесіди з основ наукових досліджень (за шкалою 

від 100 до 200 балів); 

• ДБ - додаткові бали за академічні досягнення (Таблиця 1). 

• к - відповідний ваговий коефіцієнт, щодо кожного вступного 

випробування. 

Таблиця 1 

Порядок нарахування додаткових балів за академічні досягнення 
Академічні досягнення Код Кількість балів 

Переможці та призери міжнародної студентської 

олімпіади з фаху*, міжнародних конкурсів з 

фаху*, всеукраїнської студентської олімпіади 

МОН України з фаху*, конкурсу наукових 

студентських робіт МОН України з фаху* 

ДБ1  

- переможець  40 

- призер  20 



Наукова стаття у вітчизняному фаховому 

виданні** 

ДБ2 10 

Наукова стаття у виданні, яке входить до ДБ3 25 (кожна стаття) 

міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web   

of Science)**   

- інші  10 

Участь у науковій всеукраїнській та міжнародній 

конференції (за умови опублікування тез 

доповіді)** 

ДБ4 5 

Патент** (Авторське свідоцтво**) ДБ5 15 (10) 

* диплом, отриманий під час навчання в магістратурі; 

** за період не більше трьох років до моменту вступу (в сумі не більше як 30 балів за публікації та 

участь у конференціях). 
 

4.5. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на 

вступних іспитах, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Вступники, які 

набрали менш як 100 балів, позбавляються права участі в конкурсі, або не 

допускаються до наступного іспиту. Якщо конкурсний бал вступника при цьому 

перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. 

4.6. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними 

комісіями, до складу яких входить, як правило, три - п'ять осіб (з них - не менше 

двох докторів наук), які призначаються наказом ректора університету. За 

проведення вступних випробувань до аспірантури відповідають голови 

предметних комісій (гаранти освітніх програм); вони щороку складають 

програми вступних іспитів, екзаменаційні білети, які затверджуються ректором 

університету не пізніше, ніж за три місяці до початку проведення вступних 

випробувань. 

4.7. До складу предметних комісій включаються доктори філософії та 

доктори наук, 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 вищих навчальних закладів (наукових установ), з якими 

укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне 

керівництво дослідженнями аспірантів, спільне виконання освітньо- наукової 

програми або з якими здійснюється підготовка докторів філософії за спільною 

освітньо-науковою програмою, узгодженою між університетом або науковою 

установою. 

До складу предметної комісії з іноземної мови крім докторів та 

кандидатів наук можуть включаються також особи, які не мають наукового 

ступеня і вченого звання, але вільно володіють іноземною мовою і за рішенням 

вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання мови вступником. 

4.8. Результати вступних випробувань до аспірантури СНАУ дійсні для 

вступу протягом одного календарного року. 

5. Зарахування до аспірантури 

5.1. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури 

приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника окремо. 



5.2. У встановлений строк відбувається оприлюднення рейтингового 

списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за рахунок 

коштів державного бюджету, а за умови виконання набору до аспірантури за 

рахунок коштів державного бюджету, формується список рекомендованих до 

зарахування на контракт. 

5.3. Зарахування до аспірантури здійснюється наказом ректора СНАУ 

після прийняття рішення приймальною комісією у строк до 30 березня 2022 року 

(для вступників на комерційну форму підготовки); у строк до 20 липня 2022 року 

(для вступників на комерційну форму підготовки); у строк до 30 вересня 2022 

року (для вступників на бюджетну та комерційну форми підготовки) та у строк 

до 30 листопада 2022 року (для вступників на комерційну форму підготовки), 

який оприлюднюється в установленому порядку. Зарахування іноземних 

громадян відбувається протягом року за результатами вступних іспитів з 

визначених предметів та мови навчання. 

5.4. Зарахування на загальних підставах відбувається за сумою балів, 

отриманих за вступні іспити та додаткові бали, нараховані за навчальні та 

наукові досягнення (Таблиця 1). 

5.5. Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до 

аспірантури нараховуватиме Приймальна комісія. 

5.6. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при 

зарахуванні до аспірантури матимуть вступники: 

• які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, 

конференціях; 

• які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з 

відзнакою; 

• рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою університету 

(факультету), наукової установи; 

• мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні 

В2 - С2; 

• отримали більш високий бал за результатами складання іспиту зі 

спеціальності; 

• мають стаж роботи за фахом. 

5.7. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, набравши 

напівпрохідний бал, можуть бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру 

для освоєння освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за кошти 

фізичних (юридичних) осіб. 

5.9. Особи, які без поважних причин не з'явились на вступні випробування 

у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче 

встановленого Правилами прийому мінімального рівня; 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 дозволяється. 



 

6.Терміни 

6.1. Прийом документів до аспірантури Сумського НАУ здійснюється в 4 

етапи: 

- з 14 до 27 лютого 2022 року (на умовах контракту); 

-       з 20  до 30 червня 2022 року (на умовах контракту); 

- з 14 до 27 серпня 2022 року (за рахунок бюджетного фінансування та 

на умовах контракту); 

з 1 до 13 листопада 2022 року (на умовах контракту)». 

6.2. Вступні іспити до аспірантури відбуваються в 4 етапи: 

- з 7 до 18 березня 2022 року (для вступників на комерційну форму 

підготовки); 

- з 4 до 15 липня 2022 року (для вступників на комерційну форму 

підготовки); 

- з 5 вересня до 16 вересня 2022 року (для вступників на бюджетну та 

комерційну форми підготовки); 

- з 21 до 25 листопада 2022 року (для вступників на комерційну форму 

підготовки). 
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