
Додаток 7.2 

 

Правила прийому на навчання до аспірантури  

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

 у 2022 році  

(для іноземних громадян та осіб без громадянства) 

 

1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Університету 

приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста). 

2. Фінансування підготовки в аспірантурі іноземних громадян та осіб 

без громадянства здійснюється на підставі: 

- міжнародних договорів України; 

- загальнодержавних програм; 

- договорів, укладених університетом з юридичними та/або фізичними 

особами. 

3. Університет оголошує прийом на навчання до аспірантури за 

спеціальностями: 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 035 

«Філологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 

«Соціологія», 061 «Журналістика», 073 «Менеджмент», 081 «Право», 091 

«Біологія», 102 «Хімія», 103 «Науки про Землю», 104 «Фізика та 

астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 111 «Математика», 

122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека», 222 «Медицина», 281 

«Публічне управління та адміністрування»; 292 «Міжнародні економічні 

відносини», 293 «Міжнародне право». 

4. Для навчання в аспірантурі іноземці та особи без громадянства 

вступають до Університету упродовж року за результатами 

оцінювання/розгляду поданих згідно з підпунктами 1, 2, 7 пункту 5 цього 

Додатку документів та  вступних іспитів з визначених предметів і мови 

навчання (іноземної мови). 

4.1. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для 

здобуття ступеня доктора філософії використовується сума балів:  

одержаних при складанні вступного іспиту із спеціальності за 100-

бальною шкалою з ваговим коефіцієнтом 0.6; 

          одержаних при складанні вступного іспиту з мови навчання (іноземної 

мови) за 100-бальною шкалою з ваговим коефіцієнтом 0.2; 

за презентацію дослідницьких пропозицій за тематикою 

передбачуваного керівника за 100-бальною шкалою з ваговим коефіцієнтом 

0.15; 

середній бал за 100-бальною шкалою додатку до диплому магістра 

(спеціаліста) з округленням до сотих частин бала з ваговим коефіцієнтом  

0.05; 



за презентацію дослідницьких досягнень: за кожну статтю, 

опубліковану у фаховому виданні з імпакт-фактором, – 3 бали, за кожну 

статтю, опублікованому в іншому фаховому виданні, – 2 бали. 

4.2 Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для 

зарахування на навчання, якщо оцінки вступного іспиту із спеціальності, 

вступного іспиту з мови навчання  і за презентацію дослідницьких 

пропозицій складають не менше 50 балів. 

5. Прийом іноземців на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії проводиться очно та/або дистанційно. 

Для вступу до аспірантури очно іноземці та особи без громадянства 

особисто подають до відповідного структурного підрозділу/приймальної 

комісії заяву в паперовій формі, в якій указують спеціальність, форму 

здобуття вищої освіти, факультет та передбачуваного керівника. 

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання 

для здобуття ступеня доктора філософії Університет укладає угоду з 

партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників 

(додаток 13). Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, 

верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому заяв 

вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для 

проведення консультацій і вступних випробувань закладом вищої освіти у 

дистанційному форматі. Університет укладає угоди з  партнерськими 

організаціями, які відповідають усім вимогам пункту 3 розділу XIV Порядку 

прийому. 

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали 

запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі 

"Електронний журнал" уповноваженого Міністерством освіти і науки 

України державного підприємства, отримали комплекс послуг з 

інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для 

в'їзду в Україну (крім громадян країн безвізового в'їзду) з метою навчання 

або здійснили процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі 

(здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка 

видала документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі 

дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або 

апостиль)). Іноземні абітурієнти подають засобами електронного зв’язку до 

відповідного структурного підрозділу/приймальної комісії університету 

заяву, в якій вказують спеціальність, форму здобуття вищої освіти, факультет 

та передбачуваного керівника. 

До заяви додається: 

1)  документ (оригінал та його нотаріально-завірений або засвідчений 

консульською установою переклад на українську мову) про раніше здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється 

вступ; 

2)  додаток (оригінал та його нотаріально-завірений або засвідчений 

консульською установою переклад на українську мову) до документа про 
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раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого 

здійснюється вступ; 

3)  копія паспортного документа іноземця та його нотаріально-

завірений або засвідчений консульською установою переклад на українську 

мову або документа, що посвідчує особу без громадянства; 

4)  запрошення на навчання в Україні або копія посвідки на тимчасове 

проживання в Україні; 

5)  4 фотокартки розміром 30 х 40 мм. 

6) дослідницька пропозиція (реферат) з обраної наукової спеціальності 

або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата 

список опублікованих наукових праць і винаходів українською або 

англійською мовою. 

6. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий 

за кордоном ступінь (рівень) магістра (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 № 504, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за 

№ 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження 

навчання здійснюється Університетом або Міністерством освіти і науки 

України до початку другого семестру першого року навчання його власника.  

7. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються. 

У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового 

зв'язку до відповідного структурного підрозділу/приймальної комісії 

документи, зазначені у пункті 5 цього Додатку, зокрема легалізовані та 

нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому 

перетині державного кордону України та після прибуття до університету, 

іноземець передає оригінали документів особисто. Партнерська організація 

надсилає поштою до відбіркової комісії Навчально-наукового інституту 

міжнародної освіти договір про навчання та договір про надання платної 

освітньої послуги, які підписані іноземцем у приміщенні партнерської 

організації, упродовж десяти календарних днів з моменту підписання 

останнього договору. 

8. Іспити при вступі на навчання для здобуття ступеня доктора філософії 

складаються з: 

- іспит  з обраної наукової спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності) ; 

- іспит з мови навчання (іноземної мови); 

 - презентація дослідницьких пропозицій. 

Іспити при вступі до аспірантури проводяться предметними комісіями 

очно або, у разі дистанційного вступу, через онлайн-платформу в 

приміщеннях партнерської організації, з урахуванням вимог пункту 3 розділу 

XIV Порядку прийому. Партнерська організація зберігає інформаційні та 
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відеоматеріали протягом п’ти років, а також передає відеоматеріали 

Університету через онлайн-платформу. 

9. За результатами вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія 

приймає рішення щодо кожного вступника. Рішення приймальної комісії про 

зарахування до аспірантури затверджується наказом. 

10. Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі незалежно від  

форми здобуття освіти – 4 роки . 

 


