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Ці Правила регламентують порядок прийому до аспірантури у 2022 

році на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

Провадження освітньої діяльності у Приватному вищому навчальному 

закладі «Буковинський університет» здійснюється відповідно до ліцензії 

Міністерства освіти і науки України, акту узгодження переліку 

спеціальностей. 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Приватного 

вищого навчального закладу «Буковинський університет» (надалі – 

Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів 

вищої освіти України в 2022 році (далі – Умов прийому), затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098 

та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 листопада 2021 року за 

№ 1542/37164. 

Правила прийому визначають процедуру, перелік і строки подання 

документів для вступу в аспірантуру, а також встановлюють зміст, форму 

вступних випробовувань для конкурсного відбору здобувачів наукового 

ступеня за кожною спеціальністю. 

Правила прийому на навчання до аспірантури затверджує Вчена рада 

університету як додаток до Правил прийому до університету та оприлюднює 

на офіційному сайті університету. Затверджені правила прийому до 

аспірантури чинні протягом календарного року. 

І. Загальні положення 

1.1. Для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які 

здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) 

прийом на навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії 

здійснюється на конкурсній основі за спеціальностями: 



072 – Фінанси, банківська справа та страхування 

1.2. До аспірантури приймаються громадяни України, а також особи 

без громадянства, які проживають на території України на законних 

підставах. 

Усі особи, які здобувають науковий ступінь доктора філософії в 

університеті, мають рівні права та обов’язки. 

1.3. Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних 

випробувань на здобуття ступеня доктора філософії, може надаватися 

додаткова оплачувана відпустка за місцем роботи для підготовки та 

складання іспитів згідно з чинним законодавством України. 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників 

2.1. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які 

здобули вищу освіту на рівні магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста). 

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців 

3.1. Навчання на здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за 

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

IV. Строки прийому заяв і документів, проведення вступних 

випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання 

4.1. Організацію прийому документів на здобуття ступеня доктора 

філософії здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом 

керівника, який є головою приймальної комісії. 

4.2. Вступні випробування проводяться у строки встановлені 

приймальною комісією:  

- прийом заяв і документів з 01.03.2022 р по 10.03.2022 р.; 

з 30.06.2022 р. по 07.07.2022 р. 

- проведення вступних випробувань та конкурсного відбору 

з 14.03.2022 р. по 21.03.2022 р.; з 11.07.2022 р. по18.07.2022 р. 

- терміни зарахування : до 30.03.2022 р.; до 20.07.2022 р. 



Приймальна комісія може прийняти рішення про додатковий набір до 

аспірантури. 

4.3. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування вступників 

відповідно до загальної кількості набраних балів. За рішенням приймальної 

комісії видається наказ керівника про зарахування до аспірантури. 

4.4. Термін навчання на здобуття ступеня доктора філософії  4 роки.  

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу на здобуття 

ступеня доктора філософії  

5.1. Вступники особисто подають заяву в паперовій формі до 

приймальної комісії, яка реєструється уповноваженою особою приймальної 

комісії. У заяві вступники вказують: спеціальність, кафедру, факультет та 

іноземну мову, яку будуть складати при вступі в аспірантуру. 

5.2 Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє 

особисто: 

- документ, що посвідчує особу  

- військовий квиток або приписне свідоцтво;  

- диплом магістра/спеціаліста про закінчення закладу вищої освіти з 

додатками до диплома із зазначенням здобутої спеціальності;  

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера; 

- сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності). 

5.3. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник на здобуття 

ступеня доктора філософії додає: 

- копію документа, що посвідчує особу; 

- копію військового квитка або приписного свідоцтва; 

- копію диплома магістра/спеціаліста про закінчення вищого 

навчального закладу з додатками до диплома із зазначенням здобутої 

спеціальності; 

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

5.4. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються. 



5.5. Додатковий перелік документів, обов’язковий для подання на 

здобуття ступеня доктора філософії під час подання заяви в паперовій формі: 

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, у 

якій вступник працює; 

- список опублікованих наукових праць або науковий текст (доповідь з 

обраної здобувачем спеціальності); 

- копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (рівень В2-С2 

(за наявності). 

5.6. До вступних іспитів допускаються здобувачі, які у визначений 

термін подали всі необхідні документи. 

5.7. Приймальна комісія має право відмовити здобувачам у допуску 

до вступних випробувань в аспірантуру у в разі ненадання документів, 

зазначених у пунктах 5.2, 5.3 цих Правил прийому. 

VІ. Вступні випробовування та конкурсний відбір 

6.1. Приймальна комісія приймає рішення про допуск (або не допуск) 

вступників до вступних випробувань на основі поданих здобувачем 

документів. Особові справи вступників, які не пройшли за конкурсом, 

зберігаються протягом року. 

6.2. Вступні іспити на здобуття ступеня доктора філософії приймають 

предметні комісії з кожної спеціальності у кількості 3-5 осіб, склад яких 

визначається наказом керівника університету. У ці комісії входять доктори 

філософії, доктори наук та передбачувані наукові керівники. До предметних 

комісій з іноземної мови включаються викладачі університету як з науковим 

ступенем, так і без нього. 

6.3. Про зарахування (або не зарахування) на навчання на здобуття 

ступеня доктора філософії здобувач повідомляється в 5-денний термін з дня 

прийняття рішення Приймальною комісією. 

6.4. Прийом в університет на основі ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня доктора філософії 

здійснюється за результатами наступних вступних випробувань: 



Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття 

ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів з 

спеціальності та іноземної мови, а також результати інших форм вступних 

випробувань (іспитів, співбесід, презентацій дослідницьких пропозицій чи 

досягнень), якщо вони передбачені Правилами прийому. 

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 (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.  

Відповідно до Правил прийому особам, які вступають до аспірантури з 

іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра 

(спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. 

Перескладання вступних випробувань не передбачене. 

Результати вступних іспитів оцінюються на «Відмінно», «Добре», 

«Задовільно», «Незадовільно». 

6.5. Результати вступних випробувань в аспірантуру дійсні протягом 

12 місяців. 

6.6. Рейтинговий список вступників на здобуття ступеня доктора 

філософії формується за результатами вступних іспитів. 

VІІ. Особливості зарахування 

7.1. Взаємозобов’язання університету та здобувача ступеня доктора 

філософії визначаються в угоді, яка підписується сторонами. 

7.2. За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку 

університету, невиконання індивідуального плану роботи без поважних 

причин, невиконання умов контракту аспірант може бути відрахованим з 

університету. 


