


Початок прийому заяв до вступу

Закінчення прийому заяв

Терміни проведення вступних випробувань

Терміни зарахування вступників

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь
магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється в аспірантурі ХНУРЕ за очною
та заочною формою навчання та поза аспірантурою.

Зарахування іноземців здійснюється упродовж року.



Для вступу до аспірантури документи подаються онлайн через Гугл-форму,  в якій

зазначаються відомості про вступника,  документи щодо напряму його наукової діяльності та

завантажуються копії документів. Копії документів повинні бути виконані або на якісному

сканері, або шляхом якісного фотографування. Копії документів вступника можуть подаватися

двома способами:

І. Всі документи, які завантажуються, можуть бути підписані КЕП (кваліфікований електронний

підпис) наприклад, через портал Дія.Підпис (https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv). 

Цей спосіб є більш пріоритетним,  оскільки в подальшому, у разі вступу, всі документи

повинні бути завірені КЕП.

ІІ. Скановані копії документів приймаються в формі файла формату .pdf з підписом вступника

та/або наукового керівника.

https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv


• заява (заповнюється за посиланням на сайті ХНУРЕ https://nure.ua/branch/viddil-aspiranturi-ta-

doktoranturi/vstup-do-aspiranturi/porjadok-podannja-dokumentiv-na-vstup);

• згода наукового керівника на керівництво аспірантською підготовкою вступника;

• особовий листок з обліку кадрів;

• автобіографія;

• за наявності список наукових робіт і винаходів з наданням посилань на опубліковані праці та/або

ксерокопій документів.  Відповідність списку опублікованих праць освітній програмі повинна бути

підтверджений майбутнім керівником у його згоді на керівництво;

• електронні скановані копії паспорта та реєстраційної картки платника податків;

• електронні скановані копії диплому магістра з додатками до дипломів бакалавра і магістра;

• електронна сканована копія військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про

приписку до призовної дільниці (для чоловіків);

• мотиваційний лист;

• електронна фотокартка розміром 30 х 40 мм.



• Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу. Конкурс на навчання проводиться в

межах кожної спеціальності, обсягу державного замовлення та ліцензійного обсягу.

• Конкурсний бал відбору вступників розраховується наступним чином:

КБ=А + 0,7×Іс+ 0,3×Ім + БД,

де: А – середній бал додатку до диплома (бакалавра і магістра);

Іс – оцінка вступного випробування із спеціальності;

Ім – оцінка вступного випробування з іноземної мови. Вступник звільняється від іспиту

з іноземної мови, якщо має сертифікати не нижче рівня B2: TOEFL, International English Language 

Testing System, Cambridge English Language Assessment, TestDaF, DELF DALF;

БД – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення. Максимальна кількість

додаткових балів за показники навчальної та наукової діяльності не може перевищувати 50 балів.



Показник наукової діяльності Кількість
балів

Переможець (призер) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за
два останніх навчальних роки: 

− 1 місце
− 2 місце
− 3 місце
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Опублікування:
− статей та тез у виданнях, які включені в наукометричні бази, зокрема

Scopus та Web of Science; 

− статей у наукових фахових виданнях України та у наукових періодичних
виданнях інших держав за обраною спеціальністю;

– статей у інших виданнях;
– тези доповідей у науково-технічних конференціях та Міжнародному

молодіжному форумі
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0,5 (але не
більше 3)
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