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Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому 
на навчання до аспірантури та докторантури Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова, що знаходиться за адресою: 
54025, м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9, (далі – університет) для 
здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії та доктора наук. 
Правила  прийому до  аспірантури  та  докторантури університету в 2022 році 
(далі – Правила) затверджує приймальна комісія університету як додаток до 
«Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Національному 
університеті кораблебудування імені адмірала Макарова в 2022 році» на 
основі Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році 
(далі – Порядок прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки 
України від 27 квітня 2022 року № 392 зі змінами, внесеними наказом 
Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400.  

Правила прийому до аспірантури та докторантури діють до 31 грудня 
2022 року та визначають: 
          – процедуру, перелік і строки подання документів для вступу до 
аспірантури та докторантури університету; 

–  зміст, форму і строки вступних випробувань; 
– конкурсний відбір вступників до аспірантури та докторантури за 

кожною галуззю знань. 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
1.1 У цих правилах терміни вживаються в таких значеннях: 
вступний іспит – оцінювання знань особи та здатності до опанування 

навчальної програми ступеня доктора філософії; 
вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на 

навчання для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії; 
вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок, 

здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що 
проводиться у формі фахового іспиту; 

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – 
автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та 
захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів 
освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб; 

конкурсний бал – сума балів вступника, до якої входять результати 
вступних випробувань та інших показників, що обраховується відповідно до 
Умов прийому та цих правил прийому для осіб, що вступають для здобуття 
наукового ступеня доктора філософії. 

фаховий іспит – форма вступного випробування для вступу на основі 
здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-
кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає очну або дистанційну (за 
рішенням закладу освіти) перевірку здатності до опанування освітньої 
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програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше 
компетентностей. 

 
2. ПІДСТАВИ ТА ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ 
2.2 Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за 

ступенем доктора філософії є рішення Ліцензійної комісії  Міністерства освіти 
і науки України щодо розширення провадження освітньої діяльності 
(протокол № 8/2 від 6 червня 2016 р.).  

2.3 Фінансування підготовки для здобуття вищої освіти за ступенем 
доктора філософії та доктора наук в університеті  здійснюється: 

– за рахунок видатків державного  бюджету (за державним замовленням, 
за кошти державного  бюджету); 

– за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема 
за кошти грантів, які отримав університет на проведення наукових досліджень, 
за якими передбачається підготовка здобувачів ступеня доктора  філософії). 

2.4 Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в 
Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту та особи, яким надано статус 
закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, 
мають право на здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії нарівні з 
громадянами України: 

– на підставі міжнародних договорів України та /або міжнародних 
програм обміну чи мобільності; 

– за кошти державного бюджету в межах квот, визначених Кабінетом 
Міністрів України; 

– на підставі договорів, укладених між вищими навчальними закладами 
України та вищими навчальними закладами інших країн, проведення спільних 
наукових досліджень, зокрема за якими передбачається підготовка здобувачів 
ступеня доктора  філософії; 

– за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту). 
Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти 

державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом 
Міністрів України. 

2.5 Усі особи, які здобувають вищу освіту у аспірантурі університету, 
мають рівні права та обов’язки. 

2.6 Прийом до аспірантури та докторантури університету здійснюється 
на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання. 

2.7 Прийом на навчання для здобуття вищої освіти за ступенем доктора 
філософії та доктора наук у 2022 році проводиться за Переліком галузей знань 
і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 
(Перелік 2015), затвердженим наказом МОН України від 06 листопада 2015 р. 
№ 1151. 
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ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ 
 

1. ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ АСПІРАНТУРИ 
        1.1 Згідно з рішенням Ліцензійної комісії МОН України (протокол № 
8/2 від 6 червня 2016 р.) університет оголошує прийом на навчання до 
аспірантури у 2022 р. за наступними спеціальностями:  

051 Економіка; 
073 Менеджмент; 
122 Комп’ютерні науки; 
131 Прикладна механіка; 
132 Матеріалознавство; 
135 Суднобудування; 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 
142 Енергетичне машинобудування; 
144 Теплоенергетика; 
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 
183 Технології захисту навколишнього середовища. 
1.2 Організація прийому вступників для здобуття вищої освіти за 

ступенем доктора філософії в університеті здійснюється приймальною 
комісією, склад якої затверджується наказом ректора університету, який є її 
головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну 
комісію університету, затвердженим Вченою радою університету у 
відповідності до Умов прийому та Правил прийому.  

1.3 Ректор університету забезпечує дотримання законодавства України, 
у тому  числі Порядку прийому, цих правил прийому, а також відкритість та 
прозорість роботи приймальної комісії. 

1.4 Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 
підставою для  видання  відповідного  наказу ректором  університету. 

1.5 Правила прийому вступників для здобуття вищої освіти за ступенем 
доктора філософії затверджується Головою приймальної комісії і в 
установлені терміни оприлюднюється на веб-сайті університету. 

1.6 Усі питання, пов’язані з прийомом вступників для здобуття вищої 
освіти за ступенем доктора філософії, вирішуються приймальною комісією на 
її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті 
університету, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного 
після прийняття рішення. 

 
2.ВИМОГИ  ДО  РІВНЯ   ОСВІТИ   ВСТУПНИКІВ  В 

АСПІРАНТУРУ 
2.1 На навчання для здобуття ступеня доктора філософії на денній, 

вечірній та заочній  формі до університету приймаються особи, які здобули 
науковий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста і 
мають схильність для наукової та викладацької діяльності. 
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3. ПОРЯДОК  ПРИЙОМУ  ЗАЯВ  ТА  ДОКУМЕНТІВ  ДЛЯ     
УЧАСТІ  У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ В АСПІРАНТУРУ 

3.1 Вступник подає заяву на ім’я ректора в паперовій формі з візами 
передбачуваного наукового керівника та завідувача випускової кафедри. 
Терміни прийому заяв та документів: за державним замовленням з  18 серпня 
до 05 вересня 2022 року  з 10-00 год. до 14-00 год.,  за контрактом з 25 серпня 
до 24  вересня  2022 року з 10-00 год. до 14-00 год. за адресою: м. Миколаїв, 
проспект Героїв України, 9, відділ аспірантури та докторантури, каб. 361 (2, 3) 
або проспект Центральний, 3, каб. 234. 

3.2. Разом з заявою у паперовій формі вступник пред'являє особисто: 
– документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 

Закону України "Про громадянство України"); та військовий білет або 
приписне свідоцтво (для віськовозобов’язаних); 
документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий рівень магістра 
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється 
вступ, і додаток до нього.  

–  згоду на збір та обробку персональних даних; 
– особовий листок по обліку кадрів, завірений за місцем роботи; 
– автобіографію; 
– список опублікованих наукових праць і винаходів (форма 11), ( при 

наявності); 
– копію диплому бакалавра,магістра (спеціаліста) та додатків; 
– копії паспорта та ідентифікаційного коду; 
– копію військового білету або приписного свідоцтва; 
– копії опублікованих наукових праць, які відповідають напряму 

навчання  в  аспірантурі ( при наявності); 
– фахову статтю, яка може бути визначена як така, що відповідає 

напряму визначених наукових досліджень, або науковий реферат з обраної 
спеціальності, або індивідуальну наукову пропозицію; 

– відгук по результатах співбесіди з характеристикою вступника до 
аспірантури профільної  кафедри; 

– рекомендацію вченої ради інституту або факультету для випускників 
магістратури поточного року ( при наявності); 

– 3  кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см. 
3.3. Прийом документів фіксується в журналі реєстрації поданих 

документів   проставленою датою подання документів. 
3.4. Усі копії документів засвідчуються в установленому порядку. Копії 

документа, що посвідчує особу та громадянство. не підлягають засвідченню. 
Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються. 

3.5. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали 
всі необхідні документи. 

3.6. Приймальна комісія може відмовити вступникові у допуску до 
проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з 
неподанням в установлений термін документів, визначених правилами 
прийому. Рішення приймальної комісії оформляється протоколом. 
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4.  ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 
4.1 Для проведення прийому до аспірантури створюється відбіркова  

комісія. Склад комісії затверджується наказом ректора, який є головою комісії. 
Заступником голови відбіркової комісії призначається проректор з наукової 
роботи. Членами відбіркової комісії можуть бути директори науково-
навчальних інститутів, декани факультетів, завідувачі випускових кафедр, 
представники  профкому  студентів (аспірантів). 

4.2 Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для 
здобуття ступеня доктора філософії, конкурсний бал обчислюється з точністю 
до сотих частин бала, як сума результатів вступних випробувань та додаткових 
балів за наукові та навчальні досягнення, помножених на вагові коефіцієнти 
(див. п. 4.11). 

4.3 Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора 
філософії складаються з: 

– додаткового вступного іспиту зі спеціальності у разі невідповідності 
обраної спеціальності з раніше здобутою вищою освітою; 

– вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти 
магістра з відповідної спеціальності); 

– вступного іспиту з англійської мови в обсязі, який відповідає рівню B2 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який 
підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним 
сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, 
або сертифікатом Cambridge English Language Assessment, звільняється від 
складання вступного іспиту. При визначенні результатів конкурсу зазначені 
сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з англійської 
мови з найвищим балом. 

4.4 Послідовність проведення вступних випробувань до аспірантури 
така: додатковий вступний іспит зі спеціальності, іспит зі спеціальності, іспит 
з англійської мови (згідно розкладу вступних випробувань). 

4.5 Наказом ректора утворюються предметні комісії для проведення 
вступних випробувань до аспірантури у кількості 3-4 осіб. До складу 
предметних комісій включаються доктори наук та доктори філософії 
(кандидати наук), які здійснюють наукові дослідження за відповідною 
спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової 
програми.  

4.6 До складу предметної комісії з англійської мови можуть включатися 
також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно 
володіють англійською мовою і за рішенням Вченої ради можуть 
кваліфіковано оцінити рівень знань вступника.  

4.7 Предметні комісії розробляють: 
– програми вступних випробувань, які затверджуються головою 

приймальної комісії університету; 
– екзаменаційні завдання (білети), які затверджуються головою 

приймальної комісії. 
4.8 Вступні випробування до аспірантури проводяться на держбюджет з 
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07 по 13 вересня 2022 року  та за контрактом з 26 вересня по 04 жовтня 2022 р. 
4.9 Форма проведення вступних іспитів. 
Додатковий іспит зі спеціальності проводиться у формі очної або 

дистанційної співбесіди. 
Вступний іспит зі спеціальності проводиться у очній (письмовій) або 

дистанційній формі. 
Вступний іспит з англійської мови проводиться у очній (письмовій) або 

дистанційній формі.  
Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до 

аспірантури нараховує приймальна комісія до закінчення строків прийому 
документів, визначених у розділі 4 цих правил.  

Під час проведення вступних іспитів не допускається користування 
електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та 
іншими сторонніми матеріалами. У разі використання вступником під час 
вступного випробування сторонніх джерел інформації він відсторонюється від 
участі у випробуваннях, про що предметною комісією складається акт. 

Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у 
визначений розкладом час, та особи, знання яких було оцінено балами нижче 
встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які 
забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в 
наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не 
допускаються. 

Перескладання вступних іспитів не  допускається. 
4.10 Оцінювання вступних випробувань. 
Додатковий іспит зі спеціальності оцінюється «зараховано» або «не 

зараховано». Як що вступник отримав з даного іспиту оцінку «не зараховано» 
він втрачає можливість брати участь у конкурсі на дану спеціальність у даному 
році. 

Оцінювання вступних випробувань зі спеціальності, англійської мови 
проводиться за національною шкалою та ЄКТС (відмінно – 90…100 «А»; 
добре – 82…89 «В»;  добре – 74…81 «С»; задовільно – 64…73 «D»; задовільно 
– 60…63 «Е»; усі бали які  нижче від вказаних – незадовільно, оформлюється 
відомостями,  що підписують члени предметної комісії. 

У тому разі, якщо на вступному іспиті зі спеціальності вступник отримав 
оцінку 73 «D»  або нижчу, він позбавляється права брати участь у конкурсі. 

При наявності міжнародного сертифікату з іноземної мови, що 
підтверджує сертифікатом рівень знання мови В2 (та інших прирівнених до 
нього сертифікатів) і вище, абітурієнт звільняється від складання вступного 
іспиту, а його знання оцінюються вищим балом –  100 «А». 

При обчисленні конкурсного балу із врахуванням результатів вступних 
випробувань застосовуються такі вагові  коефіцієнти: 

– вступний іспит зі спеціальності – 0,5; вступний іспит з англійської 
мови – 0,4; 

– додатковий бал за наукові/навчальні досягнення – 0,1(диплом з 
відзнакою - 0,02 + стаття в наукометричному виданні -0,03 + стаття у 
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фаховому виданні – 0,02 + тези та участь в НТК – 0,01+ призове місце в 
фахових олімпіадах України  ( 1-е, 2-е та 3-є місце – 0,01) + призове місце в 
конкурсі дипломних проектів – 0,01 . 

4.11 Апеляції. 
Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна 

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

Апеляція вступника до аспірантури щодо екзаменаційної оцінки, 
отриманої на вступному іспиті, подається особисто вступником не пізніше 
наступного  робочого  дня  після  оголошення екзаменаційної оцінки. 

Апеляція  розглядається в день її  подання  у присутності вступника. 
4.12 Рекомендація до зарахування в аспірантуру здійснюється рішенням 

приймальної комісії не пізніше 15 вересня 2022 р. за кошти державного 
бюджету, 05 жовтня 2022 р. за кошти фізичних та юридичних осіб. 

4.14 Наказ про зарахування до аспірантури видається не пізніше  
20 вересня 2022 року на держбюджет та не пізніше 10 жовтня 2022 р. за 
контрактом.. 

 
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ 

 
1. ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДОКТОРАНТУРИ 
1.1 Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на 

підготовку докторів наук в університеті  у 2022  р.: 
05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології 
05.05.03 – двигуни та енергетичні установки 
05.08.03 – конструювання та будування суден 
05.13.22 – управління проектами та програмами 
 
2. ВИМОГИ  ДО  РІВНЯ   ОСВІТИ   ВСТУПНИКІВ  ДО 

ДОКТОРАНТУРИ 
2.1 До докторантури з відривом від виробництва приймаються особи, які 

мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та 
опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних 
реферованих журналах, індексованих в науковометричних 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. ПОРЯДОК  ПРИЙОМУ  ЗАЯВ  ТА  ДОКУМЕНТІВ  ДЛЯ     

УЧАСТІ  У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ В ДОКТОРАНТУРУ 
3.1 Вступник до докторантури подає  на  ім’я  ректора НУК наступні 

документи: 
– заяву про зарахування установленої форми (візується вступником у 

наукового консультанта, завідувача кафедри, директора інституту/декана 
факультету); 
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– згоду на збір та обробку персональних даних; 
– копію диплома доктора філософії або кандидата наук; 
– список публікацій за темою дисертації ф.-11 ; 
– особовий листок з обліку кадрів установленої форми; 
– автобіографію; 
– 2 фото розміром 3,5 × 4,5 см; 
– копію сторінок паспорту з відмітками; 
– копію ідентифікаційного коду; 
– копію військового білету або приписного свідоцтва (для військово 

зобов’язаних); 
– письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену 

доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим 
працівником НУК, із згодою бути науковим консультантом; 

– розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
наук (розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи 
та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки 
результатів проведених досліджень до захисту); 
          3.2 Оригінал диплома доктора філософії або кандидата наук, паспорт і 
військовий білет (приписне свідоцтво) пред’являються вступником особисто. 
Без наявності оригіналів пакет документів не приймається. 
         3.3 Документи приймаються від вступників до докторантури за кошти 
державного бюджету з 1 до 30 червня 2022 р, за рахунок коштів юридичних та 
фізичних осіб – протягом року. 

3.4 Після подачі документів кафедра, факультет (інститут) дає на 
розгляд трьом докторам наук (фахівцям з даної галузі) розгорнутий план 
дисертації, які надають висновок щодо доцільності підготовки в докторантурі. 
Кафедра, факультет (інститут) шляхом голосування по кожній особі приймає 
рішення щодо рекомендації про зарахування до докторантури. 

3.5 Вчена рада університету розглядає рекомендації кафедри, 
факультету (інституту) щодо кожного вступника і приймає рішення про його 
зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики 
наукової діяльності вступника – про призначення докторанту наукового 
консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників 
університету із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.  

3.6 Зарахування до докторантури та призначення наукового 
консультанта оформлюється наказом ректора не пізніше 15 вересня поточного 
року. 

 


