
ІНФОРМАЦІЯ АСПІРАНТАМ - ВСТУПНИКАМ 

 

Термін навчання в аспірантурі всіх форм навчання – 4 роки. 
 

Зарахування до аспірантури – 15  вересня   2020 року на всі форми 

навчання. 

Розмір стипендії для аспірантів очної (денної) форми навчання – 

5587 грн. 

 

1. Аспіранти   очної   (денної)   форми    навчання   для   зарахування  до  

аспірантури повинні розрахуватись з роботи протягом 11–14 вересня і 

подати до відділу аспірантури оригінал трудової книжки. 

 Відразу після   зарахування   аспірантам   очної   (денної)  форми 

навчання для отримання стипендії необхідно оформити  у Приватбанку 

картку, під’єднану до стипендіальної програми (корпус 10). Після 

оформлення картки взяти у Приватбанку довідку за реквізитами для 

подання до відділу аспірантури. 

Код ЄДРПОУ університету – 00493706 для оформлення картки в 

іншій філії Приватбанку. При собі мати копії паспорта та 

ідентифікаційного номера. 
  

Зарахування контрактників відбувається у такій послідовності: 

–   взяти у відділі аспірантури реквізити на проплату; 

– здійснити проплату за рік.  Якщо проплата  буде  здійснюватись двічі  

на рік - необхідно написати відповідну заяву на два терміни. Проплата 

за навчання повинна здійснюватись аспірантом кожного року без 

нагадування.  

– відділ  аспірантури   готує   договір   на  надання  освітньо – наукових  

послуг, який підписує з однієї сторони аспірант, з другої – ректор 

університету. 

 Після підписання договору готується наказ на зарахування. 
 

2. Аспіранти  очної (денної) форми  навчання  протягом  двох  місяців  з  

моменту зарахування для врегулювання відносин між аспірантом і 

університетом повинні  укласти  угоду. Для укладання угоди звертатись до 

відділу аспірантури. 
 

3. Протягом двох  місяців з моменту зарахування аспіранти всіх  форм 

навчання повинні: 

– затвердити тему дисертаційної роботи  на  кафедрі та на вченій раді  

факультету /інституту. Витяги подати до відділу аспірантури; 

– оформити індивідуальний  план  роботи  аспіранта на 4 роки (зразок  



індивідуального плану знаходиться на сайті відділу аспірантури у рубриці 

«Шаблони документів» і  подати у відділ аспірантури. План заповнюється у 

трьох примірниках.  
 

4. Підготовка    в     аспірантурі   здійснюється   за освітньо – науковою  

програмою та навчальним планом.   

  У процесі навчання аспіранти зобов’язані виконати всі вимоги освітньо-

наукової програми, зокрема: здобути теоретичні знання, уміння, навички та 

інші компетентності, оволодіти методологією наукової та педагогічної 

діяльності, а також провести власне наукове дослідження.  

         Захистити   дисертацію   потрібно    до    кінця    терміну   підготовки   в 

 аспірантурі. 

  

5. Заняття для аспірантів очної (денної)  форми навчання, зарахованих з  

15.09.2020 р., розпочнуться  28 вересня 2020 р.  

Розклад занять буде розміщений на сайті відділу аспірантури. 

 У І семестрі аспіранти вивчатимуть обов’язкові дисципліни (філософію, 

іноземну мову, педагогіку вищої школи, комп’ютерну обробку інформації, 

математичне моделювання, методологію наукових досліджень та організацію 

підготовки дисертаційної роботи). 

 Аспіранти економічних спеціальностей замість комп’ютерної обробки 

інформації і математичного моделювання вивчатимуть мікро- та 

макроекономіку 2; економетрику та моделювання економічних процесів. 

 Аспіранти юридичної спеціальності замість комп’ютерної обробки 

інформації і математичного моделювання вивчатимуть сучасну 

компаративістику та проблеми права інтелектуальної власності. 

У ІІ семестрі аспіранти всіх спеціальностей вивчатимуть  дисципліни за 

власним вибором та професійним спрямуванням. 
  

6. Заняття   для   аспірантів    вечірньої,   заочної    форм    навчання   та  

здобувачів,  зарахованих  з 15.09.2020 р.,  розпочнуться  11 листопада 2020 р.  

Сесія для аспірантів вечірньої, заочної форм навчання та здобувачів 

проводиться раз на рік у листопаді – грудні кожного року протягом 30 

календарних днів. Для участі в екзаменаційній сесії буде надіслано 

повідомлення на поштову адресу, яка зазаначена в особовому  листку.  

Розклад занять буде розміщений на сайті відділу аспірантури. 
 

7. Впродовж  двох місяців  після зарахування  аспіранти  всіх  форм  

навчання за погодженням з своїм науковим керівником обирають 

вибіркові дисципліни, оформляють заяви на їх вивчення (додаток 1) та 

подають до відділу аспірантури і  на кафедри, за якими закріплені. 

Перелік вибіркових дисциплін з анотаціями розміщений на сайті відділу 

аспірантури та на сайтах кафедр. 



 Перелік дисциплін за вибором аспірантів всіх форм навчання повинен 

становити не менше 10 – 15 кредитів. 
 

8. Усі    аспіранти    незалежно   від    форми   навчання   зобов’язані  

відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та 

підсумкового контролю. 
 

9. Протягом всього періоду навчання в аспірантурі аспіранти всіх форм  

проходитимуть атестацію (звітуватимуться за виконану роботу) двічі на рік: 

у травні-червні  та листопаді-грудні. 

 Після проходження атестації аспіранти подають до відділу аспірантури 

такі документи: атестаційний листок, витяги з кафедри і факультету 

(інституту), звіт. Зразки атестаційного листка і звіту розміщені на сайті 

відділу аспірантури у рубриці «Шаблони документів». 

 Аспіранти всіх форм навчання, які зараховані  з15.09.2020 р., у 

поточному році атестацію не проходять. 
 

9. Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання 

аспірантом його індивідуального навчального плану та набуття 

компетентностей. 

 Аспіранти, що не виконують індивідуальний план роботи, будуть 

відраховані з аспірантури.  
  

11. Поселення в гуртожиток № 4 проводиться з 15 вересня 2020 р. 

Вартість проживання в гуртожитку – 850 грн. за місяць.  Для поселення в 

гуртожиток необхідно: 

- виписатись з попереднього місця проживання;  

- знятися з військового обліку; 

 - мати довідку від дерматолога та флорографію.  

З питань поселення звертатись до відділу аспірантури. 
 

Аспірантам, в яких особова справа укомплектована неповністю,  

необхідно звернутись до відділу аспірантури. 

Хто бажає оформити посвідчення аспіранта звертатись до відділу 

аспірантури протягом двох тижнів з моменту зарахування. 

 
                                                                                                                                           

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

                     

 



                                                                                                                                            Додаток  1  

  

   Декану   

__________________________________  

                                      (назва факультету)   

__________________________________  

                         (прізвище, ім’я, по батькові)   

аспіранта(ки)_________року   

____________________форми навчання  

спеціальність   

__________________________________   

                                              (шифр, назва)   

                      Освітньо-наукова програма ________     

                              ___________________________________  

 

___________________________________  

                            (прізвище, ім’я, по батькові)   

  

  

ЗАЯВА  

на вивчення вибіркових навчальних дисциплін  на 20___ - 20____ н.р.   

  Прошу зарахувати мене в групу для вивчення таких  вибіркових навчальних 

дисциплін:   

1.________________________________________________________   

                                                      (назва дисципліни)  

2.________________________________________________________   

                                                      (назва дисципліни)   

3.________________________________________________________   

                                                     (назва дисципліни)   

4.________________________________________________________   

                                                     (назва дисципліни)   

 

  

  

«___»_______________20___р.                     __________________   

                                                                                    (підпис)   

  

 

 

 


