1

Додаток 6 до Правил прийому
До ПрАТ «ПВНЗ «Запорізькій інститут економіки
та інформаційних технологій» в 2018 році.
Правила прийому до аспірантури
Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій
в 2018 році
1. Загальні положення
1.1. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за
ступенем доктора філософії в ЗІЕІТ є наказ Міністерства освіти і науки України
від 09.12.2016 № 1508 про ліцензування освітньої діяльності, та затверджені
вченою радою ЗІЕІТ Правила прийому до інституту.
1.2. Фінансування підготовки за ступенем доктора філософії здійснюється
за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за
кошти грантів, які отримав ЗІЕІТ на проведення наукових досліджень, за якими
передбачається підготовка за добувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).
1.3. Нормативний строк навчання в аспірантурі становить чотири роки,
протягом яких аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової
програми, визначеної ЗІЕІТ для підготовки доктора філософії з відповідної
спеціальності.
2.

Організація прийому до аспірантури ЗІЕІТ

2.1. Прийому до аспірантури ЗІЕІТ здійснюється
спеціальностями:
- 073 – Менеджмент
- 051 - Економіка
- 105 – Прикладна фізика та наноматеріали.
3.

за

науковими

Вимоги до рівня освіти вступників

3.1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до ЗІЕІТ
приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста).
4.

Правила прийому до аспірантури ЗІЕІТ

4.1. Правила прийому до аспірантури затверджуються вченою радою ЗІЕІТ
як додаток до Правил прийому до ПрАТ «ПВНЗ «Запорізький інститут економіки
та інформаційних технологій» в 2018 році та оприлюднюються на веб-сайті
інституту.
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5.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
вступних випробувань

5.1. ЗІЕІТ розміщує інформацію про конкурсний прийому до аспірантури
не пізніше ніж за три місяці до початку прийому із зазначення наукових
спеціальностей, термінів та умов прийому, переліку необхідних документів на
інформаційних стендах та веб-сайті інституту.
5.2. Прийому документів для здобуття вищої освіти за ступенем доктора
філософії в ЗІЕІТ здійснюється двічі на рік:
Етапи вступної кампанії

Терміни
1 хвиля

2 хвиля

Початок прийому заяв та документів

13 серпня 2018 р.

15 лютого 2019 р.

Закінчення прийому заяв від
вступників до аспірантури

10 вересня 2018 р.

02 березня 2019 р.

Строки проведення ЗІЕІТ вступних
випробувань

10-24 вересня
2018 р.

04-15 березня
2019 р.

Термін оприлюднення рейтингового
списку вступників

26 вересня 2018 р.

18 березня 2019 р.

Термін зарахування вступників

01 жовтня 2018 р.

21 березня 2019 р.

6.

Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному
відборі до аспірантури ЗІЕІТ

6.1. Заява на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня доктора
філософії в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної
комісії ЗІЕІТ. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється в
журналі реєстрації заяв безпосередньо під час прийняття заяви.
6.2. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє
особисто:
- документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5
Закону України «Про громадянство України»);
- військовий
квиток
або
посвідчення
про
приписку
–
для
військовозобов’язаних;
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- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток
до нього.
6.3. До заяви, поданої в паперової формі, вступник додає:
- копію документа державного зразка пр. раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток
до нього; (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію
нострифікованого диплома);
- копію документа, що посвідчує особу і громадянство;
- копію військового квитка або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних;
- чотири кольорові фотокартки розміром 3*4 см;
- посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
- особовий листок з обліку кадрів;
- список опублікованих наукових праць і винаходів (на наявності)
- медичну довідку про стан здоров’я.
6.4. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами в установленому
законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство,
військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії
документа без пред’явлення оригіналів не приймаються.
6.5. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому фіксується в заяві
вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у
паперовій формі.
7.

Організація і проведення конкурсу.

7.1. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури
виноситься приймальною комісією за результатами розгляду документів
вступника, про що вступнику до аспірантури повідомляється у тижневий термін.
Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання
вступних іспитів до аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлений термін
всіх або окремих документів, названих у Правилах прийому, або поданням їх після
закінчення встановленого терміну.
7.2. Вступні випробування до аспірантури ЗІЕІТ складаються з:
- вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти
магістра з відповідної спеціальності);
- вступного іспиту з іноземної мови.
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 (не нижче рівня
B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або 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.
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Конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожний вступний іспит
помножений на вагові коефіцієнти.
Ваговий коефіцієнт вступного іспиту за спеціальності дорівнює 0.6
конкурсного балу. Ваговий коефіцієнт вступного іспиту з іноземної мови – 0.4
конкурсного балу. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці.
Оцінювання вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови
здійснюється за 100-бальною шкалою від 0 до 100 балів.
Вступники, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування
у зазначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено нижче 50 балів,
до участі у наступних екзаменах та в конкурсному відборі не допускаються.
Повторне складання вступних випробувань не дозволяється. Результати
вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до ЗІЕІТ протягом одного
календарного року.
8. Проведення вступних випробувань
8.1. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними
комісіями, як правило, у кількості 3-5 осіб, яки призначаються ректором ЗІЕІТ, до
складу яких включаються доктори та кандидати наук, а до складу предметної
комісії із наукової спеціальності і передбачувані наукові керівники. До складу
предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також доценти та
висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.
9. Першочергове зарахування
9.1. У разі одержання однакової суми балів за результатами складання
вступних іспитів право на першочергове зарахування до аспірантури мають
вступники, які:
- отримали вищий бал за результатами складання іспиту з наукової
спеціальності;
- мають наукову статтю у виданні, яке включено до міжнародних науково
метричних баз даних Scopus, Web Science;
- мають патент на винахід або авторське свідоцтво;
- мають наукову статтю у фаховому виданні України;
- виступили на міжнародній (всеукраїнській) науковій конференції
(підтверджено сертифікатом, або іншим документом);
- є призерами міжнародних студентських олімпіад з фаху; переможцями
міжнародних конкурсів наукових робіт (підтверджено дипломом);
- є призерами всеукраїнських студентських олімпіад з фаху; переможцями
всеукраїнських конкурсів наукових робіт (підтверджено дипломом);
- мають рекомендації не менше 2-х відомих вчених в галузі науки;
- мають вищий середній бал додатку до диплому магістра/спеціаліста.
Право на першочергове зарахування при рівності набраних балів надається
за вищезазначеною послідовністю.
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10.

Надання рекомендації для зарахування

10.1. Рейтинговий список формується згідно п 9.1. розділу 9 цих Правил.
10.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендації до зарахування
вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії.
11.

Наказ про зарахування

11.1. Накази про зарахування на навчання до аспірантури видаються
ректором ЗІЕІТ.

