Додаток 10 до Правил прийому до ДонДУУ у 2016 році
Правила прийому до аспірантури Донецького державного університету
управління у 2016 році
1. Загальні положення
Аспірантура є основною формою підготовки здобувачів вищої освіти на
третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти.
«Правила прийому до аспірантури Донецького державного університету
управління у 2016 році» є додатком до «Правил прийому до Донецького
державного університету управління у 2016 році» (далі – Додаток), який
розроблено на підставі Закону України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу
освіту», наказу МОН України від 15.10.2015 № 1085, «Про затвердження Умов
прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2016 році» та
затверджено Вченою радою Донецького державного університету управління
26 листопада 2015 р.
Правила прийому до аспірантури Донецького державного університету
управління діють протягом календарного року та розміщуються на офіційному
веб-сайті Донецького державного університету управління.
Прийом до аспірантури здійснюється за такими галузями знань та
спеціальностями:
Галузь науки,
група спеціальностей,
спеціальність
08.00.01 Економічна теорія та історія
економічної думки
08.00.03 Економіка та управління
національним господарством
08.00.04 Економіка та управління
підприємствами (за видами економічної
діяльності)
08.00.05 Розвиток продуктивних сил і
регіональна економіка
08.00.07 Демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика
08.00.08 Гроші, фінанси і кредит
22.00.04 Спеціальні та галузеві
соціології
22.00.01 Теорія та історія державного
управління
25.00.02 Механізми державного
управління
25.00.04 Місцеве самоврядування

Галузь знань
05 Соціальні та
поведінкові науки
05 Соціальні та
поведінкові науки
07 Управління та
адміністрування

05 Соціальні та
поведінкові науки

Спеціальність
051 Економіка
051 Економіка
073 Менеджмент

051 Економіка

054 Соціологія

07 Управління та
адміністрування

074 Публічне управління
та адміністрування
074 Публічне управління
та адміністрування
074 Публічне управління
та адміністрування

Правила прийому до аспірантури Університету визначають процедуру та
перелік подання документів для вступу; зміст, форму і строки для конкурсного
відбору вступників до аспірантури за кожною спеціальністю.
2. Порядок та строки прийому документів
2.1. Прийом до аспірантури Донецького державного університету
управління здійснюється виключно на конкурсній основі за рахунок:
- коштів Державного бюджету України – за державним замовленням;
- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад
державне замовлення.
2.2. Прийом до аспірантури проводиться у наступні терміни:
Етап вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв
Строки проведення співбесід та вступних
випробувань
Термін оприлюднення рейтингового списку
вступників
Термін зарахування вступників
- за рахунок коштів держбюджету
- за рахунок коштів фізичних та юридичних
осіб

1 серпня 2016 р.
31 серпня 2016 р.
1–8 вересня 2016 р.
10 вересня 2016 р.

12 вересня 2016 р.
19 вересня 2016 р.

2.3. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури включає:
- заяву вступника (за зразком);
- документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5
Закону України «Про громадянство України»);
- ідентифікаційний код;
- військовий квиток або посвідчення про приписку (для
військовозобов'язаних);
- документ державного зразка про здобутий ступінь магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста) і додаток до нього (оригінали і
копії);
Особа, яка подає для вступу до аспірантури (ад’юнктури) диплом,
що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до
вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого
вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних
випробувань та прийняття вченою радою відповідного вищого
навчального закладу (наукової установи) рішення про визнання його
диплома.
- автобіографію;
- особовий листок з обліку кадрів (форма П2-ДС), завірений за місцем
праці;

- копія трудової книжки, завірена за місцем праці;
- список опублікованих наукових статей за обраною спеціальністю
разом із копіями опублікованих наукових статей або реферат з обраної
спеціальності (у разі відсутності науковий статей за обраною
спеціальністю);
- рекомендаційний лист від передбачуваного наукового керівника (за
зразком);
- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
2.4. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною
комісією або в установленому законодавством порядку.
Копії документів, що посвідчують особу та громадянство, військового
квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.
Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
2.5. Приймальна комісія розглядає заяву та документи вступників і
протягом трьох робочих днів приймає рішення про допуск до участі в
конкурсному відборі для вступу на навчання до аспірантури.
3. Порядок проведення вступних випробувань
3.1. Вступні випробування до аспірантури Донецького державного
університету управління складаються з:
- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти
магістра з відповідної спеціальності);
- вступного іспиту з іноземної мови (за рішенням Вченої ради) в обсязі,
який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти);
- співбесіди зі вступником, за результатами якої оформлюється
відповідний протокол.
3.2. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської
мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language
Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment,
звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час
визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до
результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.
3.3. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань
(спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть
бути призначені додаткові вступні випробування.
У випадку складання одним зі вступників додаткового іспиту, решті
вступників на цю спеціальність, до суми балів автоматично додається вищий
бал («відмінно»).
3.4. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними
комісіями у кількості 3 - 5 осіб, які призначаються в.о. ректора Донецького
державного університету управління і до складу яких включаються доктори та
кандидати наук, які проводять наукові дослідження за відповідною

спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової
програми.
До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також
доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і
вченого звання.
3.5. Програми вступних випробувань для вступу до аспірантури на певну
спеціальність розробляються і затверджуються відповідними кафедрами не
пізніше ніж за два місяці до початку прийому документів (до 1 червня 2016 р.)
та оприлюднюються на веб-сайті ДонДУУ.
3.6. Співбесіда зі вступником проводиться комісією, склад якої
затверджується наказом в.о. ректора Донецького державного університету
управління. Результатом проходження співбесіди є рекомендація до
зарахування. Вступники, які не пройшли співбесіду, до подальших вступних
іспитів не допускаються.
3.7. Вступні випробування оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів.
3.8. Вага кожного вступного випробування у конкурсному балі складає
0,4; вага співбесіди – 0,2.
Конкурсний бал вираховується як сума балів за кожен вид вступного
випробування, помножених на вагові коефіцієнти.
3.9. Вступники, які без поважних причин не з`явилися на вступні
випробування у зазначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено
як «незадовільно», до участі в наступних вступних випробуваннях не
допускаються.
3.10. Повторне складання вступних іспитів не дозволяється.
4. Порядок зарахування
4.1. За конкурсним балом кожного вступника формується рейтинговий
список рекомендованих до зарахування за конкурсом, який ранжується від
більшого до меншого.
4.2. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при
зарахуванні до аспірантури мають вступники:
- рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою ВНЗ;
- які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з
відзнакою;
- мають наукові статті, брали участь в олімпіадах, конкурсах,
конференціях;
- мають сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови за професійним
спрямуванням, що підтверджує рівні В2 - С2.
4.3. Зарахування до аспірантури проводиться наказом в.о. ректора
ДонДУУ.
4.4. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до
аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття
приймальною комісією відповідного рішення.

4.5. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна
комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом в.о. ректора.
6. Вступники, які не пройшли за конкурсом на зарахування на місця, що
фінансуються за кошти державного бюджету, не втрачають права участі у
конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.
7. Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням наказом ректора
призначається науковий керівник з числа науково-педагогічних працівників
ДонДУУ, які мають науковий ступінь.
Рішенням вченої ради аспіранту (ад’юнкту) може бути призначено два
наукових керівники.
8. Особам, зарахованим за державним замовленням до аспірантури,
призначається стипендія з дня їх зарахування.

