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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АПІРАНТУРИ
Одеського державного екологічного університету
в 2022 році
Розроблені на підставі Закону «Про вищу освіту», Умов прийому на
навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджені Наказом
Міністерства освіти і науки (МОН) України № 1098 від 13.10.2021 року,
Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти, затвердженого Наказом МОН України № 1151 від
06.11.2015р., Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р.,
Наказу МОН України «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому
освітньо - науковому рівні № 590 від 30 травня 2016 р., Положення «Про
підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук в Одеському державному екологічному університеті» (2016 р.), Наказу
МОН України «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо науковому рівні» №1497л від 21.11.2016р., Наказ ОДЕКУ «Про розширення
провадження освітньої діяльності за третім освітньо-науковим рівнем вищої
освіти підготовки докторів філософії
за очною (вечірньою) формою
навчання» № 162-ОД від 11.05.2018 р., Постанова Кабінету Міністрів
України від 3 квітня 2019 р. № 283 «Про внесення змін до Постанови
Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261»
Загальні положення
Вступ до аспірантури та докторантури університету здійснюється на
конкурсній основі.
Доктор філософії - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що
здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра
(спеціаліста).
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в
ОДЕКУ здійснюється згідно ліцензії на провадження освітньої діяльності на
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за відповідною
спеціальністю:
- в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) або заочною формою
навчання;
- поза аспірантурою (для осіб, які професійно проводять наукову,
науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним
місцем роботи в ОДЕКУ).

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється в ОДЕКУ без
отримання ліцензії за відповідною спеціальністю:
- в докторантурі за очною (денною) формою навчання;
- шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.
Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі ОДЕКУ здійснюється:
- за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням) та
за рахунок видатків місцевих бюджетів (регіональне замовлення);
- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту,
зокрема, за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад
(наукова установа) на проведення наукових досліджень, за якими
передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії або доктора наук).
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за
державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною
(денною, вечірньою) формою навчання.
Підготовка іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі ОДЕКУ
здійснюється:
на підставі міжнародних договорів України та/або міжнародних
програм обміну чи академічної мобільності;
на підставі договорів, укладених між ОДЕКУ та закладами вищої
освіти (науковими установами) інших країн щодо обміну вченими чи
академічної мобільності;
за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах
контракту).
Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.
Підготовка аспірантів передбачає виконання особою відповідної
освітньо-наукової (в аспірантурі) програми за обраною спеціальністю та
проведення власного наукового дослідження.
Аспірантура в Одеському державному екологічному університеті діє за
такими спеціальностями:
Шифр
Галузь знань
Спеціальність
05

Соціальні та поведінкові науки 051

Економіка

10

Природничі науки

101

Екологія

103

Науки про Землю

104

Фізика та астрономія

11

Математика та статистика

113

Прикладна математика

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

18

Виробництво та технології

183

Технології захисту
навколишнього середовища

Прийом до аспірантури
1. Інформація про умови прийому до аспірантури ОДЕКУ із зазначенням
наукових спеціальностей, термінів та переліку необхідних документів
висвітлюється на офіційному сайті університету.
2. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули
вищу освіту ступеня магістра (або освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста). До вступних випробувань допускаються абітурієнти, які вчасно
подали всі необхідні документи для вступу за наведеним нижче переліком.
Приймальна комісія може відмовити абітурієнту у допуску до проходження
вступних випробувань в аспірантуру виключно у зв’язку з неподанням у
встановлений термін всіх або окремих документів, визначених цими
Правилами прийому до університету.
3. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури :
- Особиста заява на ім'я ректора ОДЕКУ з проханням дозволити вступ до
аспірантури із зазначенням назви та шифру спеціальності, форми
навчання (очно (денна, вечірня), заочно);
- Особистий листок по обліку кадрів з фотокарткою;
- Копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої
спеціальності (кваліфікації);
- Сертифікат тестів TOEFL, або International English Language Testing
System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment. (за
наявності);
- Рекомендація атестаційної комісії по захисту магістерських робіт за
відповідною спеціальністю (за наявності) та/або рекомендаційний
лист(и) (зокрема, від потенційного роботодавця та/або вченого,
зацікавленого у науковій співпраці з абітурієнтом у разі його вступу до
аспірантури ОДЕКУ);
- Список та копії надрукованих наукових праць ( за наявності);
- 2 фото (3×4);
- Копія 1,2,11 сторінки паспорта, ідентифікаційного коду.
- у разі потреби документ про визнання особи органами медикосоціальної експертизи особою з інвалідністю.
Паспорт та диплом магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої
спеціальності (кваліфікації) подаються вступником особисто.
Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий
іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступних випробувань
нарівні з іншими особами. У разі успішного складання вступних випробувань
вчена (науково-технічна) рада має одночасно із зарахуванням абітурієнта
прийняти рішення про визнання його диплому, або надати обґрунтоване
пояснення причин відмови у такому визнанні.
Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і
не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на
повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови

відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному
Кабінетом Міністрів України порядку.
Заяви про прийом до аспірантури приймаються у відділі аспірантури та
докторантури:
На Умовах контракту:
З 01 лютого по 14 лютого 2022 р.
та з 1 серпня до 22 серпня 2022 р.

За державним замовлення :
З 1 серпня до 22 серпня 2022 р.

4. Процедура вступних випробувань та зарахування до аспірантури.
Вступні випробування проводяться:
На Умовах контракту:
З 17 по 24 лютого 2022 р.
та з 25 серпня по 5 вересня 2022 р.

За державним замовлення :
З 25 серпня по 5 вересня 2022 р.

Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними
комісіями, до складу яких входять, як правило, 3-5 осіб, які призначаються
наказом ректора. До складу предметних комісій включаються доктори
філософії (кандидати) та доктори наук, які проводять наукові дослідження за
відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної
освітньо-наукової програми.
До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися
також штатні співробітники ОДЕКУ, які не мають наукового ступеня і
вченого звання, але за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити
рівень знання відповідної мови вступником.
Вступні випробування до аспірантури ОДЕКУ складаються з:
- вступного випробування із спеціальності (в обсязі програми освітнього
рівня 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 Сambridge English Language Assessment,
звільняється від складання вступного іспиту з англійської мови. При
визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються
до результатів вступного випробування з англійської мови з найвищим
балом;
- презентації дослідницьких досягнень та/чи пропозицій.
Вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами
проводяться з урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві
вступника, та рекомендацій медико-соціальної експертизи.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до
університету протягом одного календарного року.
Програми вступних випробувань оприлюднюються на офіційному сайті
університету до початку прийому документів для вступу до аспірантури.
Зарахування на загальних підставах проводиться за конкурсним балом,
який складається з суми оцінок отриманих за вступні випробування,
середнього балу диплома магістра і додаткових балів, які призначаються
вступнику за результатами розгляду презентації дослідницьких досягнень
та/чи пропозицій вступника.
Вага кожного вступного випробування визначається за допомогою
коефіцієнтів (0.4 – спеціальність, 0.3 – англійська мова, 0.15 – середній бал
диплома магістра, 0.15 – додаткові бали за презентацію) і розраховується за
формулою:
К = 0,40 К спец. + 0,30 К анг.м. + 0,15 СБДМ+ 0,15 П,
де К спец. – оцінка (бал) з вступного випробування зі спеціальності ;
К анг.м. – оцінка (бал) з вступного іспиту з англійської мови;
СБДМ – середній бал диплома магістра (спеціаліста);
П – додатковий бал, який призначається вступнику за презентацію
дослідницьких досягнень та/чи пропозицій. Бали виставляються за 6-ти
бальною шкалою : 0 – немає наукового доробку і дослідницьких пропозицій;
1 – немає наукового доробку, але є обґрунтовані дослідницькі пропозиції
та/або рекомендаційний лист; 2 – має науковий доробок представлений у
вигляді дослідження та розрахунків у магістерській роботі та/або
рекомендацію атестаційної комісії по захисту кваліфікаційних магістерських
робіт за відповідною спеціальністю, але не надав обґрунтовані дослідницькі
пропозиції; 3 − має науковий доробок представлений у вигляді
опублікованих тез, матеріалів доповідей, статей, але не надав обґрунтовані
дослідницькі пропозиції, 4 − має науковий доробок представлений у вигляді
опублікованих тез, матеріалів доповідей та надав обґрунтовані дослідницькі
пропозиції і рекомендаційний лист (за наявності); 5 – має науковий доробок
представлений у вигляді статті в фаховому виданні рекомендованому ДАК
України або в зарубіжному фаховому виданні та надав обґрунтовані
дослідницькі пропозиції.
За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури, на
підставі розрахованого конкурсного балу формуються рейтингові списки за
кожною спеціальністю і приймальна комісія по кожному вступнику надає
рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення.
Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до
аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття
приймальною комісією відповідного рішення, але не пізніше ніж 16.00 год.
25 лютого та 8 вересня 2022 року відповідно.
Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора ОДЕКУ,
якій видається 28 лютого 2022 р. та 9 вересня 2022 року відповідно.

Початок навчання в аспірантурі - 01 березня 2022 р. та 12 вересня
2022 року відповідно.
Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання в аспірантурі за
кошти фізичних та юридичних осіб, зараховуються упродовж року за
результатами розгляду поданих згідно з вимогами підпунктами 1, 2, 10
пункту 9 Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та
осіб без громадянства (затвердженого наказом МОН України від 01.11.2013
року № 1541) документів та співбесіди за програмою вступних іспитів до
аспірантури з відповідної спеціальності та мови навчання.
Зарахування на навчання в аспірантурі іноземця здійснюється за
результатами співбесіди та на підставі академічних прав на продовження
навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його
походження, та врахування балів успішності, що дають право для
продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до
законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.
Для врегулювання правових відносин між аспірантом, з однією сторони,
та ОДЕКУ, з іншої сторони, протягом першого тижня навчання укладається
договір.
Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою
1. Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науковопедагогічну діяльність за основним місцем роботи в ОДЕКУ, мають право
здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою без
переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці.
Такі особи (здобувачі) прикріплюються строком до п’яти років до
аспірантури ОДЕКУ в межах ліцензії на провадження освітньої діяльності на
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за відповідною
спеціальністю.
2. Основними критеріями для прикріплення здобувача до аспірантури
ОДЕКУ є:
- наявність диплома про вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста);
- наявність опублікованих наукових праць та винаходів;
- письмовий висновок передбачуваного наукового керівника за
результатами співбесіди зі здобувачем;
- висновок відповідної кафедри щодо обґрунтування прикріплення, який
оформлюється протоколом засідання кафедри.
3. Правила та процедура прикріплення здобувачів.

Заяви на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза
аспірантурою приймаються у відділі аспірантури та докторантури з 1
серпня до 22 серпня (16.00 год.) 2022 року .
Для прикріплення здобувача до аспірантури ОДЕКУ на здобуття освіти
ступеня доктора філософії поза аспірантурою особа, яка професійно
проводить наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за
основним місцем роботи в університеті, подає такі документи:
- заяву на ім’я ректора про прикріплення до відповідної кафедри для
виконання дисертаційної роботи на термін до п’яти років, завізовану
завідувачем кафедри та майбутнім науковим керівником;
- особовий листок по обліку кадрів, заповнений особисто та завірений у
відділі кадрів;
список опублікованих наукових праць і винаходів;
- копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої
спеціальності (кваліфікації);
- письмовий висновок передбачуваного наукового керівника за
результатами співбесіди зі здобувачем;
- витяг з засідання кафедри з обґрунтуванням доцільності прикріплення,
відомостями про затверджену тему дисертаційної роботи
і
призначеного наукового керівника;
- копія 1,2,11 сторінки паспорта.
Рішення про прикріплення здобувачів до аспірантури ОДЕКУ
приймається науково-технічною радою ОДЕКУ та затверджується наказом
ректора із зазначенням наукового керівника та строків прикріплення.
4. Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти осіб, які
прикріплені до аспірантури ОДЕКУ для реалізації свого права на здобуття
вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, а також їх
наукове керівництво здійснюється за кошти університету.
5. У разі звільнення з роботи особа втрачає право здобувати вищу освіту
ступеня доктора філософії поза аспірантурою в ОДЕКУ та має право:
- продовжити свою підготовку для здобуття ступеня доктора філософії поза
аспірантурою у закладі вищої освіти (науковій установі), до якого ця
особа зарахована на посаду науково-педагогічного чи наукового
працівника;
- вступити до аспірантури ОДЕКУ або іншого вищого навчального закладу
(наукової установи) для здобуття відповідного ступеня за очною
(денною) або заочною (дистанційною) формою навчання і зарахування їй
відповідних кредитів ЄКТС, здобутих поза аспірантурою.

Прийом до докторантури
Докторантура в Одеському державному екологічному університеті є
формою підготовки здобувачів ступеня доктора наук за очною (денною) формою
навчання.
Докторантура відкривається за рішенням вченої ради ОДЕКУ, що
затверджується наказом ректора, за умови наявності трьох штатних
працівників - докторів наук, які мають наукову кваліфікацію, що відповідає
цій спеціальності, та ліцензії на провадження освітньої діяльності на
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з відповідної
спеціальності.
Наявність підстав для відкриття докторантури перевіряється державним
(регіональним) замовником під час проведення конкурсу на розміщення
державного (регіонального) замовлення.
До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора
філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності
(зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в
наукометричних 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.
Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі становить
два роки.
Конкурсна пропозиція щодо прийому до докторантури ОДЕКУ за
державним замовленням формується за пропозиціями кафедр, які повинні
надійти до відділу аспірантури та докторантури до 15 листопада року, який
передує вступу.
Для цього кандидат до докторантури до 1 листопада року, який передує
вступу, подає випусковій за обраною спеціальністю кафедрі розгорнуту
пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація
про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених
досліджень до захисту.
Протягом двох тижнів з дня надходження документів від усіх вступників
випускова кафедра заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування
визначає доцільність зарахування кожного вступника до докторантури за
державним замовленням та подає висновки до відділу аспірантури та
докторантури ОДЕКУ.
За рішенням Вченої ради до Плану прийому до університету
наступного року вносяться затверджені конкурсні пропозиції щодо прийому
до докторантури за державним замовленням наступного року.
Заяви на здобуття вищої освіти ступеня доктора наук приймаються у
відділі аспірантури та докторантури з 1 серпня до 22 серпня (16.00 год.)
2022 року .

Перелік документів, необхідних для вступу в докторантуру:
1) копію диплома доктора філософії або кандидата наук.
2) особовий листок обліку кадрів;
3) список опублікованих наукових праць і винаходів;
4) розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план
необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої
планується здобуття наукового ступеня доктора наук;
5) письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену
доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим
працівником із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу
до докторантури;
6) 2 фото (3 на 4);
7) Копії 1,2,11 сторінки паспорта, ідентифікаційного коду.
Паспорт та диплом подаються вступником особисто.
На протязі одного місяця після закінчення затвердженого у Правилах
прийому терміну подачі документів до докторантури науково-технічна рада
ОДЕКУ розглядає висновки випускової кафедри щодо кожного вступника і
приймає обґрунтоване рішення щодо можливості його зарахування до
докторантури та призначає докторанту наукового консультанта, відповідно
до наданої характеристики наукової діяльності вступника, з числа штатних
науково-педагогічних або наукових працівників ОДЕКУ із ступенем доктора
наук з відповідної спеціальності. Рішення науково-техгнічної ради
затверджується і оформляється наказом ректора.
Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий
іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступу нарівні з іншими
вступниками. У разі позитивного рішення науково-технічної ради щодо
зарахування такого вступника в докторантуру, науково-технічна рада
ОДЕКУ одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі
відмови про визнання диплома науково-технічна рада надає вступнику
обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

Зав. аспірантури та докторантури

Вітовська О.Т.

