Додаток № 7
до Правил прийому до вступу для здобуття ступеня доктора філософії до
Житомирського державного університету імені Івана Франка в 2017 році
Провадження освітньої діяльності у Житомирському державному університеті
імені Івана Франка (ЖДУ) здійснюється відповідно до наказів Міністерства освіти і науки
України, що затверджують рішення щодо здійснення освітньої діяльності університету у
сфері вищої освіти (додаток 7.1)
І. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1 На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до ЖДУ приймаються
особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за
результатами вступних випробувань та згідно з Переліком спеціальностей. Особа може
вступити до ЖДУ для здобуття ступеня доктора філософії на основі ступеня магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, за умови
успішного проходження додаткового вступного випробування. Фінансування навчання
здійснюється за рахунок державних коштів та коштів фізичних та юридичних осіб.
ІІ. Строки прийому заяв та документів, вступних екзаменів, конкурсного
відбору та зарахування на навчання
2.1. Порядок роботи приймальної комісії.
Термін
Дні
Години прийому
Робота з
абітурієнтів
документами
03 липня – 31 липня Понеділок
– 09-00 – 16-00
До 18-00
п’ятниця
Субота, неділя
10-00 – 14-00
01 серпня – 11 Понеділок
– 09-00 – 16-00
До 18-00
серпня
п’ятниця
Субота, неділя
Вихідний
28 серпня – 31 Понеділок – четвер
09-00 – 16-00
До 18-00
серпня
Обідня перерва
13-00 – 14-00
2.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників на основі ступеня магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Денна
форма Вечірня форма Заочна форма
навчання
навчання
навчання
Вступники на основі ступеня магістра, освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста
Початок прийому заяв та документів
03 липня 2017 року
Закінчення
прийому
заяв
та
31 липня 2017 року
документів від осіб, які складають
вступні випробування
Строки проведення ЖДУ вступних
01 – 10 серпня 2017 року
екзаменів
Термін оприлюднення рейтингового
11 серпня 2017 року
списку вступників
31 серпня 2017 року
Терміни зарахування вступників
за державним замовленням (денна, вечірня) – не
пізніше 11 серпня 2017 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб (денна,
вечірня, заочна) – після зарахування на місця
державного замовлення ступеня доктора філософії –
31 серпня 2017 року.

ЖДУ

ІІІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до

3.1. Вступники для здобуття ступеня доктора філософії на основі ступеня магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) може подати заяву лише на одну
спеціальність.
3.2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної
комісії ЖДУ. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється
уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час
прийняття заяви.
3.3. У заяві вступники вказують спеціальність, галузь знань, мову тощо та форму
навчання.
3.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:
документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України
"Про громадянство України"); паспорт, або інший документ, який посвідчує особу і
громадянство; військовий квиток або посвідчення про приписку - для
військовозобов'язаних; документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий
ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього;
3.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра
(освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і
додаток до нього;
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
п’ять кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
сертифікат з англійської мови рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти (за наявності)
особову картку (форма П-2);
протокол співбесіди з планованим науковим керівником;
довідку з основного місця роботи;
список опублікованих наукових праць та винаходів (за формою 23) та їх ксерокопії;
копію ідентифікаційного коду;
лист-клопотання установи, яка направляє на навчання до аспірантури із
підтвердженням можливого працевлаштування після закінчення (за формою);
3.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією
ЖДУ, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу
та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають
засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
3.7. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих
вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.
3.8. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає
рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ЖДУ
протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання
результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошення
рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування.
Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті ЖДУ.
3.9. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, витягами з наказів МОН
України здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти, наявною
ліцензією відповідної освітньої програми спеціальності фіксуються в заяві вступника і
підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
3.10. При прийнятті 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 Порядку

визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року N
504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за N 614/27059.
Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється ЖДУ до
початку другого семестру першого року навчання його власника.
ІV. Організація і проведення конкурсу
4.1. Приймальна комісія ЖДУ допускає вступників до вступних випробувань для
вступу на навчання з відповідних предметів (додаток 9.2).
4.2. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі ступеня
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) оцінюються за шкалою від 0 до 100
балів. Норма часу для проведення вступного випробування – до 1,5-х астрономічних
годин.
Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ступеня
доктора філософії на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста) зараховуються бали вступних екзаменів з філософії, іноземної мови,
спеціальності, додаткового іспиту (для здобувачів, що мають вищу освіту за іншою
спеціальністю) та середнього балу (СБ) додатка до диплома про вищу освіту на базі якого
абітурієнт вступає до ЖДУ.
Вступний іспит з філософії проводиться в електронній (комп’ютерне тестування)
формі, вступний іспит з іноземної мови у вигляді письмового тестування, фаховий та
додатковий іспит проходить в усній формі.
Конкурсний відбір осіб на навчання для здобуття ступеня доктора філософії
здійснюється за їхнім рейтингом. Рейтинг особи, яка бере участь у конкурсному відборі,
визначається її конкурсним балом. Конкурсний бал (КБ) особи, яка претендує на
зарахування на ступінь доктора філософії на основі ступеня магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) за фахом, формується за формулою:
КБ = СБ + ВІМ + ВФ+2*ВВ;
де: СБ – середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома ступеня
«Магістр» чи ОКР «спеціаліст»;
ВІМ – оцінка вступного випробування з іноземної мови (за 100-бальною шкалою);
ВФ - оцінка вступного випробування з філософії (за 100-бальною шкалою); ВВ –
результат фахового вступного випробування (за 100-бальною шкалою) та вноситься до
Єдиної бази.
Конкурсний бал (КБ) особи, яка претендує на зарахування на ступінь доктора
філософії на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), що має
вищу освіту за іншою спеціальністю формується за формулою:
КБ = СБ + ВІМ + ВФ+ВВ+ДВВ;
де: СБ – середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома ступеня
«Магістр» чи ОКР «спеціаліст»;
ВІМ – оцінка вступного випробування з іноземної мови (за 100-бальною шкалою);
ВФ - оцінка вступного випробування з філософії (за 100-бальною шкалою);
ВВ – результат фахового вступного випробування (за 100-бальною шкалою) та
вноситься до Єдиної бази.
ДВВ – результат додаткового вступного випробування (за 100-бальною шкалою) та
вноситься до Єдиної бази. Перерахунок середнього балу документа ступеня магістра
(освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста) обрахованого за 5-бальною шкалою
переводиться за таблицею відповідності у 100-бальну шкалу (додаток 7).
Вступник має право брати участь у конкурсі для вступу для здобуття ступеня
доктора філософії денної та заочної форми навчання.
Норма часу для проведення вступного випробування – 1,5 астрономічні години.
Результати вступних випробувань оцінюються за 100 бальною шкалою від 0 до 100 балів,

рекомендованими до зарахування до ЖДУ можуть бути вступники, які набрали не менше
50 балів на кожному вступному випробуванні.
V. Організація і проведення конкурсу
5.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня магістра чи освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста вступають до ЖДУ для здобуття ступеня доктора
філософії, зараховуються результати вступних іспитів з трьох предметів, чотирьох – у
випадку вступу з іншої спеціальності.
5.2. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії
складаються з:
вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з
відповідної спеціальності); вступного іспиту з іноземної мови (в обсязі, який відповідає
рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти);
вступного іспиту з філософії (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної
спеціальності);
додаткового іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з
відповідної спеціальності).
Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до ЖДУ
протягом 12 місяців.
VI. Організація і проведення конкурсу
6.1. Для проведення вступних іспитів створюються предметні комісії.
6.2. Програми вступних випробувань для вступу на основі здобутого ступеня
магістра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста розробляються і затверджуються
ЖДУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми вступних
випробувань оприлюднюються на веб-сайті.
6.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у
визначений розкладом час, 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 випробувань не
допускається.
6.4. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ЖДУ, розглядає
апеляційна комісія ЖДУ, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.
6.5. Відомості щодо результатів вступних іспитів формуються в Єдиній базі.
VII. Право на першочергове зарахування
7.1. Право на першочергове зарахування до ЖДУ мають:
особи, які мають фахові публікації з обраної галузі знань, спеціальності (фахові
публікації - це публікації у періодичному або продовжуваному виданні (у тому числі —
електронне), внесеному до затвердженого Департаментом атестації кадрів МОН України
(раніше це була компетенція ВАК України) переліку видань, у яких можуть публікуватися
результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата
наук (доктора філософії);
особи, які мають публікації у зарубіжних виданнях, міжнародних
науковометричних базах даних (Scopus, Web of science та аналогічного рівня) з обраної
галузі знань;
особи, що мають лист-клопотання установи, яка направила їх на навчання до
аспірантури із підтвердженням працевлаштування після її закінчення; особи,
рекомендовані до вступу в аспірантуру вченими радами вищих навчальних закладів в
поточному навчальному році.

7.2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною в
пункті 1 цього розділу.
VIIІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
8.1. Рейтинговий список вступників формується у послідовності вступників, які
мають найвищий конкурсний бал.
8.2. Рейтинговий список вступників впорядковується до кожної спеціальності:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному
балі.
8.3. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази,
зазначаються:
прізвище, ім'я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника; наявність права на першочергове зарахування.
8.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та
оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті ЖДУ. Списки вступників,
рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та
оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та
веб-сайті ЖДУ.
ІX. Надання рекомендацій для зарахування
9.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця за кошти
державного бюджету приймальна комісія приймає у строк, визначений розділом ІІІ цього
додатку, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі ІX
цього додатку, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника - від
вищого до нижчого. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників
здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що
фінансуються за кошти державного бюджету, за їх відсутності - у межах ліцензованого
обсягу надається рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб.
9.2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця за
кошти державного бюджету відповідно до строків, визначених у розділі ІІ цього додатку.
9.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування
вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії ЖДУ.
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на
веб-сайті ЖДУ.

Додаток 7.1.
Перелік спеціальностей для здобуття наукового ступеня доктора філософії для
вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)
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ЛВ № 00109-000168
з Єдиної державної електронної бази з питань освіти
щодо здійснення освітньої діяльності закладу у сфері вищої освіти
Житомирський державний університету імені Івана Франка
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Додаток 7.2.
Перелік спеціальностей та вступних іспитів на основі ступеня магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)
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