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Правила прийому
до аспірантури Одеського національного університету
імені І.І. Мечникова у 2018 році
І. Загальні положення
1.1. Правила прийому до аспірантури затверджені Вченою радою ОНУ
імені І.І.Мечникова як додаток до Правил прийому діють з 01 березня 2018
року до 28 лютого 2019 року.
1.2 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова оголошує
прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-науковим рівнем
доктора філософії через аспірантуру (ІІІ рівень вищої освіти).
Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі
становить 4 роки.
1.3 До аспірантури ОНУ імені І.І. Мечникова приймаються громадяни
України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на
території України на законних підставах, мають ІІ освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра) та виявили бажання здобути ІІІ
ступінь вищої освіти.
Усі особи, які здобувають вищу освіту в ОНУ імені І.І. Мечникова,
мають рівні права та обов’язки.
1.4. Прийом до аспірантури ОНУ імені І.І. Мечникова на освітньонауковий рівень доктора філософії здійснюється на конкурсній основі,
незалежно від джерел фінансування.
1.5. Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями.
1.6. Переведення та поновлення здійснюються в межах вакантних місць
державного замовлення та ліцензованого обсягу згідно з чинним
законодавством.
ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до ОНУ імені
І.І. Мечникова приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста).
ІІІ. Фінансування підготовки фахівців
3.1. Фінансування підготовки аспірантів у ОНУ імені І.І. Мечникова
здійснюється:
- за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
- за кошти фізичних та юридичних осіб.
3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати ІІІ ступінь
вищої освіти в ОНУ імені І.І. Мечникова на конкурсній основі відповідно до
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стандартів вищої освіти, якщо цей ступінь вищої освіти громадянин
здобуває вперше за кошти державного бюджету.
3.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в
Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, мають право на
здобуття ІІІ ступеня вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття
освіти цими категориями осіб за кошти державного бюджету не передбачене.
IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів,
конкурсного відбору та зарахування на навчання
4.1. Порядок роботи Приймальної комісії (дні тижня та години):
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця

-

9.00 – 18.00
9.00 – 18.00
9.00 – 18.00
9.00 – 18.00
9.00 – 18.00

Перерва на обід 13.00 – 14.00
Субота – 9.00 – 15.00 – обробка
документів

4.2. Прийом документів здійснюється за адресою: вул. Дворянська, 2,
кабінет № 78.
Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання до аспірантури ОНУ імені І.І. Мечникова на місця,
що фінансуються за рахунок державного бюджету та за рахунок фізичних і
юридичних осіб проводиться в наступний термін:
Навчання без
Етапи вступної кампанії
відриву від
виробництва
1
2
3
Початок прийому заяв та документів 15 серпня 2018 року 15 серпня 2018 року
Закінчення
прийому
заяв
та
о 18.00
о 18.00
документів
30 серпня 2018 року 30 серпня 2018 року
Строки проведення вступних іспитів
03 вересня – 10 вересня
2018 року
Термін оприлюднення рейтингового
не пізніше 12.00 години
списку вступників із зазначенням
12 вересня 2018 року
рекомендованих до зарахування на
місця державного замовлення
Терміни зарахування вступників
за державним замовленням – не пізніше
12.00 13 вересня 2018 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб – за
умови виконання державного
замовлення відповідної спеціальності –
не пізніше 15 вересня 2018 року
Денна форма
навчання
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Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання до аспірантури ОНУ імені І.І. Мечникова на місця,
що фінансуються за рахунок фізичних і юридичних осіб проводиться в
наступний термін:
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення
документів

прийому

заяв

та

Строки проведення вступних іспитів
Термін оприлюднення рейтингового
списку вступників
Терміни зарахування вступників

Навчання без
Денна форма навчання
відриву від
виробництва
1 березня 2018
1 березня 2018 року
року
о 18.00
о 18.00
15 березня серпня 2018 15 березня 2018
року
року
20 березня – 31 березня
2018 року
не пізніше 12.00 години
03 квітня 2018 року
за кошти фізичних та юридичних осіб –
не пізніше 05 квітня 2018 року

4.3. Заяви у паперовому варіанті вступники подають особисто.
Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто
оригінали:
 документа, що посвідчує особу;
 військового квитка або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних;
 документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ,
і додаток до нього
4.4. До заяви вступники особисто додають:
 копію документа, що посвідчує особу;
 копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ,
і копію додатка до нього;
 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 копія військового квитка або приписного свідоцтва (для
військовозобов’язаних)
 копії усіх наукових публікацій;
 лист-згода наукового керівника;
 особовий листок з обліку кадрів;
 резюме (CV);
 рекомендацію для вступу до аспірантури (за наявності);
 договір (за умови вступу на місця з фінансуванням за рахунок фізичних
або юридичних осіб);
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 чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.
Вступники з числа іноземних громадян усі документи, що зазначені у
пунктах 4.3 і 4.4., подають до Інституту міжнародної освіти (пров.
Маяковського, 7, тел.: (048) 723-84-77).
V. Вступні випробування та конкурсний відбір
5.1. Усі вступні екзамени проводяться в усній формі та/або з
використанням тестових технологій.
5.2. Програми вступних іспитів зі спеціальності розробляються на основі
стандартів вищої освіти підготовки магістрів (спеціалістів) за відповідною
спеціальністю.
5.3. Програми вступних іспитів з іноземної мови розробляються в обсязі,
який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти.
5.4. Програми співбесід з теоретичних і практичних питань потенційної
наукової тематики дисертації на здобуття освітньо-наукового рівня доктора
філософії розробляються на профільних кафедрах.
5.5. Програми вступних іспитів затверджуються ректором ОНУ імені І.І.
Мечникова та оприлюднюються на офіційному сайті: www.onu.edu.ua
5.6. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для
здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів з
спеціальності та іноземної мови.
Відповідно до Правил прийому особам, які вступають до аспірантури
(ад’юнктури) з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх
дипломі магістра (спеціаліста), проводиться
додаткове вступне
випробування у формі співбесіди.
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 або
аналогічного рівня); 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 іспиту з іноземної мови
з найвищим балом.
Результати складання вступних екзаменів оцінюються за 100-бальною
шкалою:
 0-59 балів
незадовільно;
 60 – 74 бали
задовільно;
 75-89 балів
добре;
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 90-100 балів
відмінно
5.7. Результати співбесіди оцінюються за шкалою «пройшов»/«не
пройшов».
5.8 У разі отримання оцінки за співбесідою «не пройшов» або
незадовільної оцінки вступник до складання наступних іспитів не
допускається та позбавляється права брати участь у конкурсі.
5.9. Перескладання вступних іспитів у разі отримання незадовільної
оцінки не допускається.
5.10. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні
випробування у визначений розкладом час, до участі у конкурсному відборі
не допускаються.
5.11. Перелік наукових спеціальностей та вступних екзаменів:
№
з/п
1
1.

Шифр та найменування наукової спеціальності
011 Науки про освіту

2.

031 Релігієзнавство

3.

032 Історія та археологія

4.

033 Філософія

5.

034 Культурологія

6.

035 Філологія (українська)

7.

035 Філологія /слов’янські мови (російська)

8.

035 Філологія /слов’янські мови (болгарська)

9.

035 Філологія /германські мови(англійська)

10.

035 Філологія /германські мови (німецька)

11.

035 Філологія /романські мови (французька)

2

Вступні екзамени
3
Співбесіда
Педагогіка
Іноземна мова
Співбесіда
Філософія
Іноземна мова
Співбесіда
Історія
Іноземна мова
Співбесіда
Філософія
Іноземна мова
Співбесіда
Теорія та історія культури
Іноземна мова
Співбесіда
Філологія (українська)
Іноземна мова
Співбесіда
Філологія (російська)
Іноземна мова (друга мова)
Співбесіда
Філологія (болгарська)
Іноземна мова (друга мова)
Співбесіда
Філологія (англійська)
Іноземна мова (друга мова)
Співбесіда
Філологія (німецька)
Іноземна мова (друга мова)
Співбесіда
Філологія (французька)
Іноземна мова (друга мова)
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12.

035 Філологія /романські мови (іспанська)

13.

035 Філологія/ прикладна лінгвістика

13.

051 Економіка

14.

052 Політологія

15.

053 Психологія

16.

054 Соціологія

17.

056 Міжнародні економічні відносини

18.

061 Журналістика

19.

073 Менеджмент

20.

075 Маркетинг

21.

081 Право

22.

082 Міжнародне право

23.

091 Біологія

24.

101 Екологія

25.

102 Хімія

26.

103 Науки про Землю

27.

104 Фізика та астрономія

Співбесіда
Філологія (іспанська)
Іноземна мова (друга мова)
Співбесіда
Філологія
Іноземна мова
Співбесіда
Економіка
Іноземна мова
Співбесіда
Комплексний іспит з
політичних наук
Іноземна мова
Співбесіда
Психологія
Іноземна мова
Співбесіда
Соціологія
Іноземна мова
Співбесіда
Міжнародні економічні
відносини
Іноземна мова
Співбесіда
Журналістика
Іноземна мова
Співбесіда
Менеджмент
Іноземна мова
Співбесіда
Економіка
Іноземна мова
Співбесіда
Правознавство
Іноземна мова
Співбесіда
Правознавство
Іноземна мова
Співбесіда
Біологія
Іноземна мова
Співбесіда
Екологія
Іноземна мова
Співбесіда
Хімія
Іноземна мова
Співбесіда
Комплексний іспит з наук
про Землю
Іноземна мова
Співбесіда
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28.

105 Прикладна фізика та наноматеріали

29.

111 Математика

30.

113 Прикладна математика

31.

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

32.

125 Кібербезпека

Фізика
Іноземна мова
Співбесіда
Фізика
Іноземна мова
Співбесіда
Математика
Іноземна мова
Співбесіда
Математика
Іноземна мова
Співбесіда
Інформаційні технології
Іноземна мова
Співбесіда
Математика
Іноземна мова

VI. Формування рейтингових списків та зарахування вступників
6.1. Рейтингові списки вступників формуються окремо за кожною
спеціальністю. Окремо формуються також рейтингові списки за цільовим
конкурсом. Сформовані рейтингові списки разом із списками вступників, що
рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення
оприлюднюються у терміни, що зазначені у пункті 4.2. цього Додатку.
6.2. Підставою для формування рейтингових списків є конкурсний бал,
який обчислюється таким чином:
КБ = 0,5хА + 0,25хБ + В,
де:
КБ - конкурсний бал
А – оцінка екзамену за спеціальністю,
Б – оцінка екзамену з іноземної мови,
0,5 та 0,25 – вагові коефіцієнти
В – додаткові бали за: 10 балів - за наявність індивідуальної чи
колективної монографії; 5 балів – за наявність статей (статті) у фахових
наукометричних виданнях, 3 бали - за наявність статей в інших
наукових виданнях, 3 бали - за призерство у ІІ етапі студентських
олімпіад та/або за призерство у ІІ турі конкурсу студентських наукових
робіт, 2 бали – за тези доповідей у матеріалах конференцій, 1 бал – за
наявність рекомендації до вступу до аспірантури.
Додаткові бали нараховуються тільки за публікації, участь у
конференціях, призерство у студентських олімпіадах або конкурсах
студентських наукових робіт, що відповідають профілю обраної вступниками
спеціальності.
6.3. За рівності конкурсних балів враховуватиметься загальна кількість
та обсяг публікацій. Загальна сума додаткових балів не може перевищувати
24 балів.

9

6.4. Накази про зарахування на місця, які фінансуються за рахунок
державного бюджету, а також на місця з фінансуванням за рахунок фізичних
і юридичних осіб, оприлюднюються у терміни, що зазначені у пункті 4.2.
цього Додатку.
6.5. Позаконкурсне зарахування до аспірантури ОНУ імені І.І.Мечникова
не здійснюється.
VII. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без
громадянства
3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до
ОНУ імені І.І.Мечникова
за акредитованими освітніми програмами
(спеціальностями).
Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися ОНУ імені
І.І.Мечникова упродовж року для навчання в аспірантурі, ад’юнктурі,
докторантурі.
Термін подання документів та проведення співбесід: з 24 червня до 30
жовтня 2018 року та з 1 лютого до 27 лютого 2019 року.
Для вступу до ОНУ імені І.І.Мечникова іноземець особисто подає до
відповідного структурного підрозділу/приймальної комісії заяву у паперовій
формі.
До заяви іноземець додає:
1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється
вступ;
2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий
освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого
здійснюється вступ (за наявності);
3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним
закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з
другого курсу, додається академічна довідка);
4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про
зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти,
отримані кредити, тривалість навчання та
успішність з навчальних
дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної
освіти;
5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує
особу без громадянства;
6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України;
7) 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
8) копію посвідчення закордонного українця;
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9) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або
завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата
список опублікованих наукових праць і винаходів українською або
англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.
Для вступу до докторантури подаються додатково українською або
англійською мовою:
тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня
доктора наук;
копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня
VII. Цільовий прийом
7.1. Прийом на цільові місця, підготовка на яких здійснюється за
рахунок державного бюджету, що виділені Міністерством освіти і науки
України ОНУ імені І.І. Мечникова на прохання зацікавлених вищих
навчальних закладів та наукових установ, здійснюється за умови успішного
складання вступниками вступних екзаменів до аспірантури.
Ухвалено на засіданні приймальної комісії Одеського національного
університету імені І.І. Мечникова «14» грудня 2017 року, протокол № 80.

Відповідальний секретар
приймальної комісії
Одеського національного
університету імені І.І. Мечникова

Ніколаєва М.І.

