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Додаток до Правил прийому закладу вищої освіти в 2018 році

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вченої ради ЗДІА
від 21 грудня 2017 року протокол №14
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ У 2018 РОЦІ
І. Загальні положення
1.1 На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до ЗДІА приймаються
особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
1.2 На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до ЗДІА
оголошується конкурсний відбір за наступними спеціальностями:
№
з/п

Шифр
галузі

1

07

2

13

3

14

Галузь знань

Код
спеціальності

Управління та
адміністрування
Механічна інженерія
Електрична
інженерія

073
136
141
144

4

19

Архітектура
будівництво

та

192

Найменування
Менеджмент
Металургія
Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка
Теплоенергетика
Будівнитво
та
цивільна інженерія

II. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного
відбору та зарахування на навчання до аспірантури ЗДІА
2.1 Заяви і документи для вступу до аспірантури ЗДІА приймаються з 2 серпня
по 29 серпня 2018 року.
2.2 Вступні випробування до аспірантури ЗДІА проводяться з 30 серпня по
11 вересня 2018 року.
2.3 Зарахування до аспірантури ЗДІА проводиться з 12 по 14 вересня 2018
року.
2.4. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних
та/або юридичних осіб може здійснюватися упродовж року для навчання в
аспірантурі.
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III. Порядок прийому заяв і документів для вступу
до аспірантури ЗДІА
3.1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється: 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).
3.2 Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури ЗДІА:
- заява на ім’я ректора;
- особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем роботи (для
непрацюючих випускників – відділом аспірантури ЗДІА);
- ксерокопія диплому та додатку до диплому про вищу освіту освіту (магістра чи
спеціаліста).
- ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду (2 прим.); - документ про
проходження флюорографії;
- список опублікованих наукових праць і винаходів, завірений Вченим секретарем
академії. Особи, які не мають опублікованих наукових робіт і винаходів, подають
реферат за вибраною науковою спеціальністю.
- згода на збір та обробку персональних даних;
- чотири фотокартки 3×4.
3.3 Іноземці, які вступають до аспірантури, додатково подають реферат з
обраної наукової спеціальності або офіційно засвідчений за місцем роботи/навчання
кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів.
IV. Вступні випробування та конкурсний відбір
До вступних випробувань допускаються абітурієнти, які вчасно подали всі
необхідні документи для вступу згідно з Правилами прийому в аспірантуру ЗДІА.
4.1. Усі питання,ю пов’язані з прийомом до аспірантури ЗДІА вирішуються на
засіданнях Приймальної комісії ЗДІА.
4.2. Вступники до аспірантури складають вступні випробування:
- іспит з філософії (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної
спеціальності)
- іспит зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра,
яка відповідає обраній ними науковій спеціальності)
- іспит з однієї із іноземних мов на вибір (англійської, німецької, іспанської,
італійської, французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти.
4.3. 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 або аналогічного рівня);
німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня);
французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2
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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.
Вага кожного вступного випробування у конкурсному балі визначається
наступним чином:
№
п/п

Спеціальності на які здійснюється конкурсний набір на
навчання до аспірантури ЗДІА
Код спеціальності

Перелік конкурсних
предметів
(ваговий коефіцієнт)

Найменування

073

Менеджмент

1) іспит із спеціальності (1,0)
2) іноземна мова (1,0)
3) філософія (1,0)
2
136
Металургія
1) іспит із спеціальності (1,0)
2) іноземна мова (1,0)
3) філософія (1,0)
3
141
Електроенергетика,
1) іспит із спеціальності (1,0)
електротехніка
та 2) іноземна мова (1,0)
електромеханіка
3) філософія (1,0)
4
144
Теплоенергетика
1) іспит із спеціальності (1,0)
2) іноземна мова (1,0)
3) філософія (1,0)
5
192
Будівництво
та
цивільна 1) іспит із спеціальності (1,0)
інженерія
2) іноземна мова (1,0)
3) філософія (1,0)
Вступникам, які вступають до аспірантури ЗДІА з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та,
яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначаються наступні додаткові вступні
випробування за фахом:
№
Спеціальності на які здійснюється конкурсний набір на
Перелік додаткових
п/п
навчання до аспірантури ЗДІА
конкурсних предметів
(ваговий коефіцієнт)
Код спеціальності
Найменування
1

073

Менеджмент

2

136

Металургія

3

141

4

144

Електроенергетика,
електротехніка
електромеханіка
Теплоенергетика

5

192

1

Будівництво
інженерія

та

додатковий
іспит
спеціальності (1,0)
додатковий
іспит
спеціальності (1,0)
додатковий
іспит
та спеціальності (1,0)

із

додатковий
іспит
спеціальності (1,0)
цивільна додатковий
іспит
спеціальності (1,0)

із

із
із

із

4.4. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань, ніж та, яка
зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначається додатковий іспит з
галузі, в рамках якої буде здійснюватися підготовка.
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4.5. Вступні іспити проводяться в письмовій формі. Для проведення іспиту
виділяється не більше ніж 1,5 години. Результат іспиту оцінюється за 5-ти бальною
шкалою. Незадовільна оцінка - 2 бали.
4.6 Конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування
за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,
де П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового
вступного випробування (за шкалою від 3 до 5 балів), П3 – оцінка вступного іспиту з
філософії (за шкалою від 3 до 5 балів).
При наявності однакового конкурсного балу враховуються наступні показники
конкурсного відбору, такі як середній бал документа про здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (за шкалою
від 3 до 5 балів, наявність наукових публікацій (стаття у міжнародних виданнях або
виданнях, що входять наукометричних баз даних Scopus або WoS – 3 бали; стаття у
фахових виданнях України - 1 бал)
Конкурсний бал розраховується за результатами вступних випробувань та
іншими показниками з точністю до 0,001.
ТАБЛИЦЯ
переведення середнього бала документа про повну вищу освіту, обрахованого за
100-бальною шкалою, в шкалу 3-5
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59

A
B
C
D
E
FX

відмінно
добре
задовільно
незадовільно

4.7. Загальний рейтинг вступників до аспірантури ЗДІА визначається як сума
балів вступних випробувань та інщі показники.
4.8. Вступні випробування до аспірантури ЗДІА проводяться предметними
комісіями у кількості 3-5 осіб, які призначаються керівником ЗДІА, і до складу яких
включаються доктори філософії та доктори наук, які здійснюють наукові
дослідження у відповідній спеціальності та відповідають за виконання відповідної
освітньо-наукової програми. До предметних комісій можуть також бути призначені
потенційні наукові керівники вступників.
До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також
штатні співробітники вищого навчального закладу (наукової установи), які не мають
наукового ступеня і вченого звання, але за рішенням вченої ради можуть
кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.
4.9. Програми вступних випробувань для вступу до аспірантури ЗДІА
розробляються і затверджуються не пізніше ніж за три місяці до початку прийому
документів.
4.10. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування
у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами
нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які
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забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в
наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
4.11. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора
філософії.
4.12. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури, на
підставі рейтингу, приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до
зарахування кожного вступника.
Зарахування до аспірантури проводиться наказом керівника вищого
навчального закладу.
Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні вступнику
повідомляється в п'ятиденний строк з дня прийняття приймальною комісією
відповідного рішення.
Списки вступників, рекомендованих до зарахування, також оприлюднюються
шляхом розміщення на інформаційних стендах аспірантури ЗДІА та веб-сайті
академії.
4.13. Результати вступних випробувань до аспірантури ЗДІА дійсні
протягом 12 місяців.
Роботи вступників, виконані ними на вступних випробуваннях, які не
прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про
що складається акт.
V. Заключні положення
5.1 Особи, які без поважних причин не приступили до занять в аспірантурі
ЗДІА протягом 30 днів від дня їх початку, відраховуються із академії, про що
видається відповідний наказ.
5.2 Вступники можуть бути відраховані із аспірантури ЗДІА за власним
бажанням, про що видається відповідний наказ, а таким особам повертаються
документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про
відрахування.
5.3 Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту
раніше освіту є підставою для відрахування аспіранта.
5.4 Правила прийому до аспірантури діють з 01 липня 2018 року до 30 червня
2019 року.

