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Правила прийому  

до аспірантури та докторантури Національного університету «Одеська 

морська академія» у 2021 році 

 

Підготовка здобувачів вищої освіти у Національному університеті 

"Одеська морська академія" здійснюється відповідно до "Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах 

вищої освіти (наукових установах)", затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 та Закону України "Про вищу 

освіту".  

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Національного 

університету "Одеська морська академія" (далі – Приймальна комісія) 

відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2022 р. 

(далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 13.10.2021 р. № 1098 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 26.11.2021 р. за № 1542/37164 та Положення про аспірантуру і 

докторантуру Національного університету "Одеська морська академія". 

 

1. Загальні положення 

1.1. Національний університет "Одеська морська академія" (далі - 

Університет) оголошує прийом на підготовку здобувачів вищої освіти за 

спеціальностями відповідно до додатку 1.  

1.2. До аспірантури та докторантури Університету приймаються 

громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на 

території України на законних підставах, які здобули ступінь магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня 

доктора філософії.  

1.3. Фінансування підготовки фахівців здійснюється:  

– за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів у державних 

вищих навчальних закладах (державне замовлення); 

– за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, 

зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення 

наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії або доктора наук). 

1.4. Підготовка здобувачів вищої освіти наукового ступеня доктора 

філософії здійснюється в аспірантурі Університету за очною (денною) 

формою навчання – державне замовлення або за контрактом або заочною 

формою навчання – за контрактом. 

1.5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту 

на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо 



 

 

громадянин вперше здобуває певний ступінь за кошти державного або 

місцевого бюджету.  

Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного 

або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно 

безоплатно здобувати вищу освіту в Університеті за умови відшкодування до 

державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з 

підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів 

державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з 

підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 26.08.2015 р. № 658. 

 1.6. 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 освіти вищої кваліфікації нарівні з громадянами 

України.  

1.7. Усі особи, які здобувають освіту в аспірантурі та докторантурі 

Університету, мають рівні права та обов’язки. 

1.8. Прийом до аспірантури та докторантури Університету на усі 

ступені здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування. 

1.9. Забороняється одночасне навчання на денній формі навчання за 

кількома спеціальностями. 

1.10. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час 

вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. 

 

2. Організація прийому до аспірантури і докторантури  

Університету 

2.1. Організацію прийому вступників до аспірантури та докторантури 

Університету здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується 

наказом ректора, який є її головою. 

2.2. Ректор Університету забезпечує дотримання законодавства України, 

в тому числі Умов прийому, Правил прийому, а також відкритість та 

прозорість роботи приймальної комісії. 

2.3. Рішення приймальної комісії вступає в дію після видання наказу 

ректора Університету. 

2.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури та докторантури 

Університету, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях.  

 

3. Вимоги до вступників 



 

 

3.1. На навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії 

приймаються особи, які мають наукові здобутки та опубліковані праці з 

обраної наукової спеціальності, і які в змозі на високому науковому рівні 

проводити фундаментальні, пошукові і приладні наукові дослідження. 
 

4. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та за-

рахування на навчання 

4.1. Прийом заяв і документів, вступні іспити, що проводить 

Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на 

основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста) для здобуття наукового ступеня доктора філософії чи доктора 

наук  проводиться в такі строки: 

 

Етапи вступної кампанії 

Денна/заочна форма навчання 

вступники на основі здобутого ступеня магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та 

доктора філософії 

Початок прийому заяв та 

документів 
1 червня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів  
19 серпня 2022 року 

Строки проведення 

вступних іспитів 
22-26 серпня 2022 року  

Термін оприлюднення 

рейтингового списку 

вступників 

29 серпня 2022 року 

Терміни зарахування 

вступників 
31 серпня 2022 р. 

  

 Для вступу на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних 

осіб для здобуття ступеня доктора філософії на основі здобутого ступеня 

магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, встановлюються 

додаткові строки: перший потік - прийом заяв (в паперовій формі) та 

документів - з 28 березня до 15 квітня 2022 року, вступні іспити – з 18 квітня 

до 22 квітня 2022 року, рейтинговий список рекомендованих – 27 квітня 2022 

року, зарахування - не пізніше 31 серпня 2022 року; другий потік - прийом 

заяв (в паперовій формі) та документів - з 24 жовтня до 18 листопада 2022 

року, вступні іспити – з 21 листопада до 25 листопада 2022 року, рейтинговий 

список рекомендованих – 28 листопада 2022 року, зарахування – не пізніше 

30 листопада 2022 року. 



 

 

5. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному 

відборі  

5.1. Усі вступники подають заяви тільки в паперовій формі. Вони 

можуть подавати заяву на одну спеціальність на навчання для здобуття 

наукового ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти або заяву для здобуття  наукового ступеня доктора наук.  

5.2. Під час подання заяви в паперовій формі вступник надає такі 

документи: 

– заяву на ім'я ректора; 

– анкету встановленого зразка (видається у відділі аспірантури та 

докторантури); 

– автобіографію; 

– 4 фотокартки розміром 3х4; 

– копію диплома про закінчення вищого навчального закладу; 

– копію додатка до диплома (спеціаліста/магістра); 

– копію паспорта; 

– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

– медичну довідку або копію санітарної книжки; 

– оригінали наданих копій документів; 

– список опублікованих наукових праць і винаходів (особи, які не 

мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові 

доповіді/реферати із обраної спеціальності на тему майбутньої дисертації). 

5.3. При вступі до докторантури, окрім вищенаведеного переліку 

документів, подаються: 

– розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

наук; 

– копія диплому про присудження наукового ступеня кандидата 

наук/доктора філософії (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – 

копія нострифікованого диплома); 

– мотивований витяг із засідання кафедри про рекомендацію до вступу 

до докторантури. 

5.4. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про 

здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, 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 05.05.2015 р. № 504, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 27.06.2015 р. за № 614/27059. Процедура визнання 

документа з метою продовження навчання здійснюється вченою радою 

Національного університету "Одеська морська академія" до дати зарахування. 

 

6. Організація і проведення конкурсу 



 

 

6.1. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для 

здобуття наукового ступеня доктора філософії враховується сума балів з 

письмових вступниих іспитів із спеціальності та англійської мови. 

6.2. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови 

дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language 

Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не 

нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи 

аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не 

нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи 

аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF 

або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 

освіти чи 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. 

6.3. 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. 

6.4. Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури: 

додаткове вступне випробування (за необхідності), вступний іспит з іноземної 

мови, вступний іспит зі спеціальності.  

6.5. Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури обчислюється за 

формулою:  

КБ= 0,5*ІС+ 0,3*ІМ+ 0,15*ДБ+0,05*БД, де: 

ІС – оцінка вступного іспиту зі спеціальності (за 5-ти бальною 

шкалою);  

ІМ – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за 5-ти бальною 

шкалою);  

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення;  

БД – середній бал додатка до документа про раніше здобутий освітній 

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

вступ (за 5-ти бальною шкалою).  

6.6. Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення нараховуються 

відповідно до таблиці 1.  

Таблиця 1. Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення* 

Навчальні та наукові досягнення*  Кількість балів 

публікації у фахових виданнях  10 (кожна стаття)  

публікації у виданнях, які включені до 

наукометричних баз Scopus або Web of Science 

30 (кожна стаття) 



 

 

диплом переможця та призера міжнародних та 

Всеукраїнських студентських олімпіад 

перше місце – 20 балів, 

друге – 15, третє – 10  

патент 15  

* Навчальні та наукові досягнення враховуються лише у випадку, якщо 

їхня тематика відповідає спеціальності, на яку проводиться набір 

(відповідність визначається предметними комісіями/підкомісіями за 

відповідними спеціальностями). Враховуються лише друковані праці. Якщо є 

співавтори певної роботи, кількість балів поділяється на кількість співавторів 

роботи.  

 

7. Проведення вступних іспитів 

7.1. Для проведення вступних іспитів в Університеті створюються 

предметні комісії.  

7.2. Програми вступних іспитів для вступу на основі здобутого ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) розробляються і затверджуються 

Університетом не пізніше ніж за місяць до початку прийому документів. 

7.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити 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 іспитах та у конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання вступних іспитів не допускається. 

7.4. Апеляції на результати вступних іспитів розглядає апеляційна 

комісія Університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом 

ректора. Порядок роботи апеляційної комісії визначається положенням про 

апеляційну комісію Університету. 

Апеляції     від     вступників     приймаються    в   письмовому   вигляді 

відповідальним секретарем Приймальної комісії не пізніше наступної доби 

після оголошення результатів вступного іспиту. 

Апеляція не є підставою для призначення повторного випробування. 

У разі незгоди вступника з рішенням апеляційної комісії остаточне 

рішення приймає приймальна комісія на своєму засіданні. 

 

8. Право на першочергове зарахування 

8.1. Право на першочергове зарахування до Університету мають 

вступники: рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою 

структурного підрозділу Університету; які отримали документи про вищу 

освіту з позначками про особливі досягнення та відзнаки. 

 



 

 

9. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників 

9.1. Рейтинговий список вступників впорядковується: 

– за конкурсним балом від більшого до меншого; 

– з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому 

конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно 

до розділу 8  цих Правил. 

9.2. У списку вступників, рекомендованих до зарахування 

зазначаються: 

– прізвище, ім’я та по батькові вступника; 

– конкурсний бал вступника. 

 

 

 

 

Завідувач відділом 

аспірантури та докторантури                                                          О.М. Волков  

User
Штамп



Код та найменування галузі знань
Ліцензований обсяг 

(особи)

Денна/заочна Доктор філософії

Додаток 1

Перелік спеціальностей  для прийому на навчання осіб, які здобули освітній  рівень магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) , для 

здобуття наукового ступеню доктора філософії

Національний університет "Одеська морська академія"

Шифр та найменування спеціальності Строки навчання

07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 4 роки 10

4 роки 2527 Транспорт 271 Морський та внутрішній водний транспорт


